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BÖTTCHER ČR, k. s.,
Tovární 6, Vyškov 

Výrobní závod v oblasti pogumování válců 
Hledáme do trvalého pracovního poměru tyto pozice:

Požadujeme:
■ Minimální vzdělání – vyučen
■ Spolehlivost, zručnost
■ Práce ve dvousměnném i třísměnném provozu

Nabízíme:
■ Odpovídající mzda
■ 13. plat 
■ Příspěvek na dovolenou
■ Závodní stravování, stravenky
■ Při mimořádné směně zvýšené příplatky 
■ Možnost dalšího profesního rozvoje 

Kontakt:
pan Suchomel, tel.: 517 326 557 pouze v době od 7–14 hod, nebo

personální odd. paní: Jana Vychodilová, tel.: 724 590 832

Obráběč kovů, Soustružník, 
Operátor výroby

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 telefon. 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

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG
– dělník kovovýroby

Požadujeme: – vyučení technického směru
– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna (možnost úpravy pracovní doby)  

Prckova mega Dance party
13. 11. 2015

hraje DJ Sedli
Hip Hop u Prcka

14. 11. 2015 ve 20.00 hodin
hrají: KROSTA, GARNAT, DAPHO & TAKTIK ERRROR

RUM + COLA 29 Kč, BAVORÁK 40 Kč
OD 23.00 do 1.00 JELZIN GOLD, ZELENÁ 10 Kč

Milé děti,
chtěly byste si vyzkoušet, jak se učí žáci v naší škole?  

Přijďte na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39.
Společně s rodiči si sedněte hodinu do lavice

a zahrajte si na opravdovou školu. 

Každoročně je o tuto akci velký zájem, proto je třeba si místa rezervovat
na tel.: 517 326 732 nebo e-mailem na chlupova@zspurkynova.vyskov.cz.
Příprava žáků pro vstup do školy bude pokračovat dalšími hodinami
školy nanečisto po zápisu v jarních měsících. Těšíme se na vás.

Ve čtvrtek   19. 11. 2015 v 16.00–16.45 hod. nebo    
v úterý         1. 12. 2015 v 16.00–16.45 hod.

RESTAURACE LETIŠTĚ U KOPINCŮ
vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
čtvrtek–neděle

19. 11.–22. 11. 2015
Pátek večer s hudbou, od 20 hod.,

K tanci a poslechu hrají skupina
IMPULS a manželé

KREJSOVI
Vstupné 70 Kč.

Rezervujte si vaše oblíbené místo
na tel.: 517 348 348, 603 892 799

nebo restaurace.letiste@seznam.cz
RESTAURACE LETIŠTĚ

V BRŇANECH 1, 682 01 VYŠKOV
Jídelní lístek na:

www.restauraceukopincu.cz

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

Restaurace Pohoda vás zve na

Svatomartinskou husu
od pátku 13. 11. do neděle 15. 11. 2015.

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

Restaurace U PRCKA vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
20.–22. 11. 2015

A první ročník PŘEDVÁNOČNÍCH TRHŮ u Prcka
Stánky s nabídkou ručních prací, zabijačkových
specialit, vánočních punčů
Rezervace na tel.: 704 450 250 nebo 774 950 707

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ČESKÁ JABLKA cena od 10,90
Česnek … DUKÁT

Cibule na uskladnění

BRAMBORY
konzumní z Vysočiny za nejlepší cenu ve Vyškově


