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

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 (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.

Náplň práce:
– tvorba technické 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
– řešení technických a technologických problémů ve výrobě

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektrotechnického směru, minimálně 3 roky praxe
v oboru, platná vyhl. 50/1978 Sb. § 6, flexibilita, vysoké pracovní
nasazení, schopnost samostatné práce, ochotu pracovat ve
směnném provozu.

Náplň práce:
– zajišťuje chod lakovací linky
– udržuje v provozu všechna svěřená elektrická zařízení
– odstraňuje závady na elektrickém zařízení včetně příslušné

evidence
– dává podněty k nákupu potřebných náhradních dílů

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá pro úsek výroby vhodného kandidáta na pozici 

STROJNÍK PROFILOVACÍ LINKY

Očekáváme:
– ukončené střední odborné vzdělání (vyučen)
– praxi ve strojírenství
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem 
na adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o.,
Tovární 4, 682 01 Vyškov, tel. 517 333 707
nebo na e-mail: jiri.bunka@voestalpine.com

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.

STAEG Facility, spol. s r. o. 
hledá pro své moderní stravovací zařízení Gastrocentrum Vyškov-Průmyslová zóna, 

zajišťující závodní stravování a catering na významných společenských akcích
vhodného uchazeče/uchazečku na  pozici

Požadujeme:
• vyučení v oboru
• praxe v gastronomickém provozu alespoň 2 roky podmínkou
• praxe ve velkých stravovacích provozech (výroba cca 1000 jídel

denně) výhodou
• vysoké pracovní nasazení
• samostatnost, odpovědnost

Nabízíme:
• moderní pracovní prostředí
• mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
• pracovní doba v jednosměnném provozu pondělí–pátek
• možnost profesního růstu
• nástup možný ihned
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Pokud vás nabídka zaměstnání zaujala, zasílejte, prosím, své 
profesní životopisy na e-mail: pekarova@staeg.cz.

Kuchař/kuchařka

CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2

30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi

ZŠ Vyškov, Nádražní 5
otevírá ve šk. roce 2015/2016

30. ROČNÍK MATEMATICKÉ TŘÍDY
pro žáky 6. ročníků.

Schůzka rodičů se koná ve čtvrtek 26. 3. 2015 v 16 h.

v učebně č. 90 v budově školy.

Přijímací zkoušky do 6. ročníku 

pak proběhnou v úterý 14. 4. 2015 v 9 h.

DRŮBEŽ KOZLANY PYTELA
bude prodávat 

od 28. 3. od 9 do 13 hod.

NOSNÉ KUŘICE
Inf. na tel.: 723 053 348, 517 383 125

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

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

Pátek 20. 3. 2015
NONSTOP U PRCKA pořádá

PEPI SHOW
K tanci i poslechu hraje kapela VEŘEJNÁ ZKOUŠKA.

Vstup zdarma. Začátek ve 20 hod.


