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VEDOUCÍ VÝROBY

Jsme součástí úspěšné mezinárodní skupiny,
která se specializuje na výrobu krmných
směsí. Staňte se součástí našeho týmu ve
výrobním závodě Marefy, pro který
hledáme pracovníky-ce na tyto pozice:

Náplň práce:
• řízení a organizace výrobního procesu
• odpovědnost za přidělování pracovních úkolů, plnění denní

produkce a zvyšování kvality výrobků
• vedení, motivování a hodnocení pracovního výkonu podřízených

zaměstnanců
• kontrolování dodržování technologických postupů,

bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů
• řešení problémových situací, přijímání a realizace nápravných

opatření k jejich odstranění

Požadavky:
• SŠ/VŠ strojírenského nebo zemědělského směru
• zkušenosti na obdobné pozici výhodou
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
• ŘP sk. B
• komunikativní znalost AJ výhodou
• zájem o obor, loajalita, týmový hráč
• odolnost vůči stresu, schopnost vést kolektiv 

Nabízíme:
• motivující pracovní prostředí ve stabilní mezinárodní

společnosti
• možnost realizovat vlastní nápady a účastnit se projektů

napříč společností
• možnost profesního rozvoje
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, dovolená

navíc, firemní akce)
• firemní vůz i k soukromým účelům
• nástup možný ihned

VEDOUCÍ EXPEDICE – DISPEČER 
Náplň práce:
• příjem objednávek a zadávání do systému v PC
• plánování dopravy a transferů, propočet kombinace rozvozu

pro fakturaci
• telefonická komunikace se zákazníky – upřesnění dodávky
• kontrola salda zákazníka, komunikace s oddělením pohledávek 
• koordinace s výrobním oddělením – plánování výroby podle

potřeby expedice

Požadavky:
• SŠ/VŠ ekonomického nebo technického směru
• výborné komunikační schopnosti
• prozákaznický přístup
• zkušenosti na obdobné pozici výhodou
• dobrá uživatelská znalost MS Office
• komunikativní znalost angličtiny výhodou
• komunikativní znalost maďarštiny výhodou (není nutná)
• schopnost vést kolektiv 
• ŘP sk. B

Nabízíme:
• motivující pracovní prostředí ve stabilní mezinárodní

společnosti
• možnost profesního rozvoje
• odpovídající finanční ohodnocení
• vzdělávání v rámci firmy + externí školení, zaměstnanecké

výhody
• nástup možný ihned

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

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

přední světový dodavatel zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality hledá
vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Náplň práce
 šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme
 vyučení v oboru nebo praxe v oboru
 manuální zručnost
 pečlivost
 časovou flexibilitu – směnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 dovolenou navíc
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo bližší
informace, kontaktujte nás:
Ing. Lada Zemánková, tel. 544 425 632
zamestnani@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.lohmann-rauscher.cz

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY
Místo výkonu práce Slavkov u Brna

HUSÍ HODY
v Račicích

v restauraci  U PASTORKŮ

PÁ 13.–NE 15. listopadu
Stehýnka, jatýrka, paštika atd.
Celé půlky husí nutné objednat

do středy 11. 11.
Rez.: 517 35 30 30

Nabízíme:
■ Diagnostika pleti
■ Speciální ošetření podle typu

pleti/pigmentové skvrny, akné,
dehydratace pokožky aj.

■ Ošetření kosmetickými přístroji
■ Chemický peeling
■ Depilace
■ Omlazující a liftingové ošetření
■ Mikromasáž očního okolí
■ Individuální konzultace a doporučení

vhodné péče pro vaši pleť

Těšíme se na vás
Lucie Kreif Tel.: 776 69 59 90

www.salon-pink.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Nabízím:
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

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

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

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
svářecím 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

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 15. 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: 
29. listopadu 2015, 6. prosince 2015

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

HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ
VÁNOČNÍ POUKAZY

www.masaze-renata.cz

Restaurace KOJÁL
pořádá

ZVĚŘINOVÉ HODY
Ve dnech 13.–17. 11. 2015
Rezervace: 732 37 66 20

e-mail:
mar.gottwald@seznam.cz


