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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

OPERÁTOR CNC
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném

provozu

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

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

ŘIDIČ sk. C
Požadujeme: – vyučení

– praxi na uvedené pozici (vnitropodniková
doprava)

– práci ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– fyzicky náročná práce

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Vyškov: k prodeji garáž v atraktivní lokalitě na ulici
Letní. Garážová vrata před čtyřmi lety měněna. Ob-
jekt se nachází blízko Aquaparku a sídliště. 
Makléř: 733 149 032 Cena: na vyžádání v RK

Vyškov: pronájem haly o rozloze 600 m2, kovoocelová konstrukce, za-
teplená, kancelář, technická místnost a soc. zařízení. Možnost vytápění
elektrokotlem. Parkování a manipulační prostor přímo u haly.

Makléř: 733 149 034 Cena: 24 200 Kč/měsíc

Nové Hvězdlice: prodej bývalého obchodního domu Hvězdlička.
Objekt má vlastní studnu, provedena rekonstrukce el. rozvodů,
k objektu patří stodola – využití jako sklad, nákladní výtah.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání v RK

Hvězdlice: prodej RD 5+1, o CP 1 336 m2, se zavedeným
kadeřnictvím, zahrada s udírnou, grilem a posezením, te-
rasa. Parkování před domem nebo ve dvoře. 
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 431 680 Kč

Staré Hvězdlice: chalupa 3+1, po kompletní rekonstrukci: Za domem
dvůr s možností parkování a zahrada. Vytápění: krbem nebo elek-
trickými přímotopy. Krásná okolní příroda, cyklostezky, turistika. 
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 193 000 Kč

Rychtářov: stavební pozemek o rozloze 868 m2 v klidné části obce.
Rozměr 23 x 38 m. Veškeré IS jsou v blízkosti pozemku. Podmín-
kou výstavba RD typu bungalov. Krásná příroda v okolí. 

Makléř: 733 149 034 Cena: na vyžádání v RK

Vyškov: k prodeji komerční pozemek v průmyslové zóně o roz-
loze cca 2000 m2. Pozemek přístupný ze silnice, blízko nájezdu
na dálnici D1. Inženýrské sítě u hranice pozemku. 
Makléř: 733 149 032 Cena: 1273 Kč/m2

Vyškov-Dědice: k prodeji samostatně stojící podsklepený montovaný
RD 4+1, po rekonstrukci, nová fasáda, okna. V suterénu dvě místnosti –
možnost dílny či sólo bydlení. U domu zahrada 558 m2. 
Makléř: 602 542 995 Cena: 2 999 000 Kč

Královopolské Vážany: k prodeji dvougenerační RD. V přízemí
1+1, v prvním patře 4+1, lze rozšířit do podkroví. V obývacím pokoji
je krb, přes cestu garáž. Za domem zahrada.
Makléř: 602 542 995 Cena: 2 187 000 Kč

Moravské Prusy: RD 6+1 se zahradou a garáží, část. podsklepen.
Dispozice: v přízemí tři místnosti, kuchyň, koupelna a WC, funkční
kachlová kamna. V patře tři pokoje. Hospodářské budovy ve dvoře.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 325 625 Kč

Lhota u Pačlavic: prodej RD 4+1 s garáží a se zahradou ve stavu hrubé
stavby, vhodný k trvalému bydlení, nebo na chalupu. Rozloha pozemku
842 m2. Nachází se na okraji obce. V blízkosti lesy, turistika.
Makléř: 733 149 034 Cena: 874 700 Kč

Nové Hvězdlice: novostavba RD 4+kk před dokončením, ho-
tové rozvody elektřiny, vody i plynu. Rozvody na centrální vy-
savač, klidná ulice, celková plocha pozemku je 904 m2.

Makléř: 725 025 916 Cena: 2 760 000 Kč

Vážany nad Litavou: k prodeji zemědělskou budovu o výměře
1073 m2. Budovu lze využít v podnikatelské oblasti zemědělství, v ko-
vovýrobě, jako opravnu automobilů nebo skladové prostory. 

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 545 200 Kč

Kloboučky: k prodeji hostinec, celkový počet míst k sezení 220 + další
na letní zahrádce. Sál – zábavy, oslavy, diskotéky apod. Lze přikoupit
i velký RD 2+1, kolaudovaný v r. 2005. Prodej i samostatně.

Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Bohdalice: prodej bytu 2+1 v osobním vlastníctví, po částečné re-
konstrukci – 3. nadzemní podlaží. Obytná plocha 47 m2, nízké mě-
síční náklady – cca 2 450 Kč měsíčně.

Makléř: 733 149 012 Cena: 690 500 Kč

Krásensko: rodinný dům 6+2 se zahradou, terasou a garáží, lze využít
jako dvougenerační. V 1. NP byt 2+1, garáž, kotelna, sklady. V 2. NP
byt 4+1. Zahrada 662 m2, žádaná lokalita, lesy, krásná příroda. 

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 227 050 Kč

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

SLEVASLEVA

SLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVA

Náplň práce:
• obsluha technologie pro výrobu krmných směsí:

granulační linky
technologie příjmu surovin
technologie expedice surovin
příprava ručních dávek surovin

• kontrolní činnost pro zajištění jakosti krmiv
• čištění a sanitace výrobní technologie

Požadujeme:
• SOU, SŠ s maturitou
• samostatnost, aktivní přístup
• uživatelská znalost práce na PC

Nabízíme:
• motivující pracovní prostředí ve stabilní mezinárodní

společnosti
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, firemní akce)
• nástup možný ihned

Zájemci, zašlete profesní životopis na adresu:
zkourilova@deheus.com 

Více informací na tel.: 606 739 622 – Zuzana Kouřilová.

OPERÁTOR/KA VÝROBY
PRO 3SMĚNNÝ PROVOZ

Firma De Heus a. s. hledá pro
závod Marefy pracovníka na
hlavní pracovní poměr na pozici:UNILIN, s. r. o.,

Tovární 1, 682 01 Vyškov 
Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 28. června 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: 
12. července 2015 • 26. července 2015

velko/maloobchod instalačním materiálem
AKČNÍ NABÍDKA - zvýhodněná cena na vodárny a sanitární 

keramiku Vileroy&Boch
Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov T 777 738 211   AKCE PLATÍ: 1. 7. - 31. 8. 2015

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

Palánek 1, 682 01 Vyškov
Tel.: 775 388 338, e-mail: trasig@trasig.cz

přijme pracovníka na místo související
s technickou činností v dopravě

Náplň práce: • Zajišťování staveb dopravním značením
• Osazování a opravy trvalého dopravního značení

Požadujeme: • Úplné SŠ vzdělání příp. výuční list
• Manuální zručnost a fyzickou zdatnost
• Pečlivost a spolehlivost
• Časovou flexibilitu
• Řidičské oprávnění skupiny C
• Samostatnost

Nabízíme: • Odměňování závislé na osobních výkonech
• Práce v přátelském kolektivu
• Zázemí stabilní společnosti
• Příspěvek na stravování
• Nástup podle dohody
• Zajímavou, odpovědnou a pestrou pracovní náplň
• Důkladné zaškolení

Profesní průkaz řidiče nebo zkušenosti na obdobné pozici vítány.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY
ze Znojemska, nejlepší cena ve Vyškově

KEDLUBNY 9,90 Kč

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

Provedu

OPLOCENÍ
POZEMKŮ

Tel.: 736 411 921

LÉTO NA HORÁCH
Ubytování v apartmánu pod Králickým

Sněžníkem pro 7 osob. Cena od 220 Kč.
Více www.ubytovani-ujarka.cz

Obj.: R. Brychová, tel.: 734 188 370

Již ve středu 

Region 

na webu:
www.novinyregion.cz


