
Neděle 29. 11. 2015 Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89

Hledá zaměstnance na pozici

Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Dělnice – ruční montáž

Náplň práce: • Odebírání výlisků od stroje, měření a kontrola kvality 
• Práce v nepřetržitém provozu

Dělnice – lisovna

Náplň práce: • Vychystávání a naskladňování dílů, obsluha VZV
• Provádění skladových operací v interním ERP systému 
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Skladník

Údržbář

Požadujeme:• VŠ technického směru                         
• Praxi v oddělení kvality, nejlépe v automotive 
• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou

Inženýr kvality

Požadujeme:• Praxe se vstřikováním plastů                
• Znalost strojů Arburg a Wittmann výhodou
• Práci v nepřetržitém provozu

Seřizovač

Požadujeme:• Zkušenosti s měřením na souřadnicovém měřicím
systému/3D

• Znalost prostředí PC-DMIS
• Zkušenosti v oblasti metrologie vítány

Měřicí technik

Požadujeme: • SŠ/VŠ technického směru                         
• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou
• Praxe na obdobné pozici výhodou, znalost SAP výhodou  
• Výborná znalost MS Office

Náplň práce: • Plánování výroby, zajišťování toku materiálu

Disponent/ka

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení, jistotu zaměstnání ve
špičkovém pracovním prostředí, závodní stravování, firemní oblečení, příspěvek na dopravu adalší
benefity. Místo výkonu práce: nový závod v Ivanovicích na Hané
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: info@fischer-automotive.cz, do předmětu
e-mailu uveďte název pozice. Kontaktní osoba: Hana Hladká tel.: 516 429 115

Požadujeme:• Orientaci v problematice oprav vstřikolisů
• Vyhl. 50/1978 Sb.
• Praxe v servisní nebo výrobní firmě, práce na PC 

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 29. listopadu 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
6. prosince 2015, 13. prosince 2015

Aplikátor/izolatér
Hledáme:

• manuálně a fyzicky zdatné uchazeče s chutí
do práce, ochotou cestovat a odpovědným
přístupem. Řidičský průkaz typu C výhodou.
Zaškolíme vás na práci s nejlepší světovou
pěnovou izolací ICYNENE.

Nabízíme:
• práci ve stabilní rodinné společnosti 

s 23le tou tradicí
• plat 25 000 až 35 000 Kč + cestovní náhrady
• firemní oblečení a telefon, pravidelná školení

Kontakt: Jana Vránová, 
+420 702 210 620, jana.vranova@liko-s.cz

www.chytraizolace.cz
LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna

přímo od pěstitele z vlastních plantáží
1. 12. –23. 12.

Po–Ne 8.00–18.00

• SMRK STŘÍBRNÝ od 200 Kč

• SMRK LESNÍ od 180 Kč

• JEDLE NORMANSKÁ od 540 Kč

• BOROVICE ČERNÁ od 330 Kč

• SMRK STŘÍBRNÝ V KONTEJNERU
od 290 Kč

• CHVOJÍ, JMELÍ

Rousínov, na náměstí
vedle řeznictví Homola (ve dvoře)

Tel.: 733 308 310

VÁNOČNÍ STROMKY

OBROVSKÝ VÝBĚR 
ZA SKVĚLÉ CENY!

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

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.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří jsou vyučeni ve
strojírenském oboru a jsou ochotni pracovat ve směnném provozu. Svářečský
průkaz MIG/MAG vítán.

ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou. 

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.

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.

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 500 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


