
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

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BRAMBORY
konzumní z Vysočiny za nejlepší cenu ve Vyškově

přijímáme objednávky na sadbové brambory

jablka cena od 10,90 Kč

CONTROLLER / EKONOM
Místo výkonu práce: Vyškov

Pokud by vás tato práce naplňovala, těšíme se na vaši
odpověď s životopisem v CZ a AJ na e-mailovou adresu:

radka.palankova@rompa.cz.
Radka Palánková, vedoucí personálního oddělení, 

tel.: 515 550 331, mobil: 778 536 433
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

Vaší motivací bude:
• podílení se na finančním řízení společnosti
• sestavování rozpočtu, forecastů
• analýzy procesů, profitability výrobků, klíčových

ukazatelů 
• reporting interní i externí
• kalkulace výrobků, zákazníků, obchodních případů
• příprava pravidelných prezentací o klíčových

ukazatelích
• stanovení postupů pro třídění dat, rozbory

hospodaření, návrhy na zlepšení
• spolupráce na pravidelných měsíčních závěrkách
• vykazování hospodářských výsledků pro mateřskou

společnost
• rozvíjet analytické a reportovací nástroje společnosti

Očekáváme od vás:
• chuť k řešení zajímavých a náročných úkolů
• ekonomické VŠ vzdělání
• komunikační dovednosti, analytické a logické myšlení
• znalost AJ slovem i písmem 
• týmový přístup
• zodpovědnost, pečlivost, samostatnost 
• znalost účetní a daňové problematiky
• výborné znalosti MS Office (zvláště Excel)
• zkušenosti s ERP systémem Infor LN / BAAN výhodou
• doložitelné reference 
• praxe v oboru minimálně 2 roky

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci v prostředí rostoucí

mezinárodní firmy
• možnost seberealizace
• příjemný tým spolupracovníků
• odpovídající finanční ohodnocení, penzijní připojištění
• profesní růst, odborné vzdělávání, jazykové kurzy
• standardem je notebook, mobilní telefon 
• nástup podle domluvy
• podřízenost finančnímu manažerovi společnosti  

Pospíšil & Švejnoha spol. s r. o.,
Rousínov, Zahradní 1141/2a,

tel.: 605 258 921

Nabízíme k prodeji RD 4+1 v Drnovicích. Dispozice.
vstup. chodba, 4 obyt. místnosti, kuchyně, koupelna,
WC, kotelna, sklep. Podlahová plocha místností 92 m2.
Napojení na veškeré potřebné IS. Za domem udržovaná
zahrada a několik hospodářských staveb. Výborná
občanská vybavenost obce – MŠ, ZŠ 1.–9.tř., velký
kulturní dům, fotbalový stadion, rozhledna, dům
s pečovatelskou službou, několik lékařských praxí,
lékárna. Pěší dostupnost (chodník) do Vyškova.
Cena: 1 680 000 Kč, vč. provize a právního
servisu.

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

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596

CAMBRIDGE DIET
www.masaze-renata.cz

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o.,
Krátká 753/3b, 682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

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

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Dolaďte si svůj interiér
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

ZVĚŘINOVÉ HODY
v Račicích

v restauraci U Pastorků

Pá 6. až Ne 8. 2.
Pá 20.–Ne 22. 2.

Pá 27. 2.–Ne 1. 3.
Rez.: 517 35 30 30

vás zve na tematicky zaměřené kuchyně
29. 1.–8. 2. 2015 Thajská kuchyně 

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

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

Stavební společnost TOMAS holding, a. s.
Dražovice 336, 683 01 Rousínov

přijme do hlavního pracovního poměru

STROJNÍKA NA KOLOVÉ
A PÁSOVÉ BAGRY

A NAKLADAČE
Nástup ihned.

V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání
životopisu na e-mail: faktura@tomasholding.cz

Mobil: 724 145 655

SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Místo výkonu práce: Vyškov

Pokud vás naše nabídka zaujala a váš profil odpovídá našim
požadavkům, zašlete prosím, CV v českém a anglickém jazyce

včetně motivačního dopisu na e-mailovou adresu:
radka.palankova@rompa.cz

Radka Palánková, vedoucí personálního oddělení, 
tel.: 515 550 331, mobil: 778 536 433

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

Očekáváme od vás:
• zkušenosti/odbornou kvalifikaci v oblasti zákaznického

servisu jako specialista, koordinátor min. 2 roky
s obchodním smyslem a silnou orientací na potřeby
zákazníků.

• praxi na obdobné pozici v nadnárodní výrobní
společnosti, kde kvalita, plnění termínů objednávek
včas a v požadovaných objemech byla samozřejmostí.

• zodpovědnost za kompletní chod logistiky – proces
řízení objednávek, monitoring skladových zásob,
koordinace transportu, řešení případných reklamací,
CRM a hodnocení spokojenosti zákazníků

• pozitivní a proaktivní postoj k práci a při hledání
optimálního řešení, která vedou k dosažení firemní
politiky a stanovených cílů 

• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• schopnost efektivně, asertivně a zároveň empaticky

komunikovat v češtině a angličtině s kolegy
a zákazníky

Nabízíme:
• adekvátní finanční ohodnocení s ohledem na vaše

dosavadní zkušenosti
• dobré pracovní podmínky, včetně notebooku

a mobilního telefonu
• řadu firemních benefitů (odborná školení, jazykové

kurzy, stravenky, firemní akce atd.)
• možnost profesního růstu
• nástup možný ihned

Budete součástí obchodního a projektového týmu po
celou dobu životnosti produktu u přidělených
zákaznických účtů, dále u nově získaných projektů budete
spolupracovat od samého počátku projektového řízení až
po převzetí projektu do sériové výroby a následně
dodávek směrem k zákazníkovi.
Budete mít odpovědnost dodržovat stanovené ukazatele
KPI, se silnou orientací na výsledky, za řádné a včasné
plánování výroby a dodávek, za stanovení priorit,
reporting a zpracování analýz.

CENÍK INZERCE
Komerční:
Černobílá inzerce – 1 cm2 28 Kč + 21% DPH
Barevná inzerce – 1 cm2 30 Kč + 21% DPH
3. otištění inzerátu 50% sleva
U více než 12 opakování inzerce smluvní cena

Soukromá:
40 Kč do pěti novinových řádků
Blahopřání, vzpomínky, poděkování:
S fotografií 160 Kč (1x foto = 100 Kč)
Bez fotografie 60 Kč

Uzávěrka novin je každé úterý do 14 hodin!!!!

Výstava o dánské architektuře
Srdečně Vás zveme na výstavu Sou-

časná dánská architektura, ve výstav-
ním sále v 1. patře Muzea Vyškovska. 

Výstava Současná dánská architek-
tura, kterou do vyškovského muzea
zapůjčilo Dánské velvyslanectví v Pra-
ze, vznikla ve spolupráci Dánského
ministerstva zahraničních věcí, Dánské
asociace architektonických firem
a Iniciativy dánského designu a archi-
tektury a přibližuje nejenom výběr toho
nejlepšího ze současné dánské archi-
tektury, ale také její základní hodnoty.
Dánskou architekturu charakterizuje
striktně ekologický profil, udržitelnost,
empatie a především demokratický

přístup, podle kterého nejsou elegantní
design a nádherná architektura vyhra-
zeny pro elitu, ale naopak určeny široké
veřejnosti. Všechny tyto jedinečné pro-
jekty, které jsou na výstavě prezento-
vány, byly vybrány pro svou špičkovou
kvalitu a také proto, že zosobňují dán-
skou identitu: vysoký životní standard,
moderní přístup ke zdravotnictví, vzdě-
lávání a studiu a velký důraz na
šetrnost k životnímu prostředí. Výstava
také názorně ilustruje roli kultury
v městském prostoru, který jde ruku
v ruce s moderním skandinávským
životním stylem. Výstava bude v Muzeu
Vyškovska k vidění do 29. 3. 2015.


