
Společnost Kompan byla založena v roce 1970 v Dánsku a v současné
době je vedoucím světovým specialistou v herních a sportovních zaří-
zeních pro všechny věkové skupiny. 
Vedení celé skupiny Kompan se nachází v Dánsku, obchodní pobočky
a zastupující organizace pak po celé Evropě, Severní Americe a pacifické
Asii. V České republice se nachází hlavní centrum výroby a distribuce.
Kompan Czech Republic sídlí v Brně v CT Parku na Černovických terasách. 

V současné době hledáme do společnosti Kompan Czech Republic
s. r. o. do týmu oddělení výroby dětských hřišť z přírodních materiálů
nové kolegy na pozici:

Popis pracovní pozice:  
• výroba dřevěných prvků dětských hřišť podle návrhů designerů
• kreativní práce s akátovým dřevem 

Požadujeme:    
• 5 let praxe v práci se dřevem
• vyučení v oboru není podmínkou                                                               
• zručnost 
• prostorová představivost
• výborná orientace v technických výkresech
• aktivní přístup a nadšení pro tvůrčí práci                                                  
• samostatnost
• spolehlivost                                                                                                    
• dobrý zdravotní stav                                                                 
• trestní bezúhonnost 

Nabízíme:    
• kreativní práci 
• stabilní a perspektivní zaměstnání        
• práce v mladém kolektivu                                                                            
• příspěvek na stravování                                                        
• 25 dní dovolené  
• jazykové kurzy
• jednosměnný/dvousměnný provoz

V případě vašeho zájmu o danou pozici prosím zašlete svůj
životopis na: prace@kompan.com

TESAŘ

Společnost Kompan byla založena v roce 1970 v Dánsku a v současné
době je vedoucím světovým specialistou v herních a sportovních zaří-
zeních pro všechny věkové skupiny. 
Vedení celé skupiny Kompan se nachází v Dánsku, obchodní pobočky
a zastupující organizace pak po celé Evropě, Severní Americe a pacifické
Asii. V České republice se nachází hlavní centrum výroby a distribuce.
Kompan Czech Republic sídlí v Brně v CT Parku na Černovických terasách. 

V současné době hledáme do společnosti Kompan Czech Republic
s. r. o. do týmu oddělení výroby nového kolegu na pozici:

Popis pracovní pozice:  
• dělení lan                                                                                
• obsluha jednoduchých pomaloběžných lisů                            
• odjehlování výlisků                                                                  
• montáž sítí podle předlohy
• Dvojsměnný provoz (ranní směna 6.00–14.15, odpolední směna

13.45–22.00) 

Požadujeme:    
• trestní bezúhonnost • dobrý zdravotní stav                                                                 
• aktivní přístup k práci • spolehlivost a samostatnost při práci
• manuální zručnost • orientace v technických výkresech
• smysl pro týmovou práci

Nabízíme:    
• hlavní pracovní poměr s možností dlouhodobé spolupráce
• nástupní fixní mzda 11 000 Kč + vysoký motivační růst příplatků

za kvalifikaci (firemní průměr této pozice je 18 000 Kč s maxi-
mem až 23 300 Kč)

• odměny za zlepšovací nápady
• práce v mladém kolektivu                                                     
• zaškolení pro práci s moderními nástroji                              
• ŘP na VZV                                                                            
• příspěvek na stravování                                                        
• 25 dní dovolené  
• jazykové kurzy • osobní vzdělávání

V případě vašeho zájmu o danou pozici prosím zašlete svůj
životopis na: prace@kompan.com

OPERÁTOR VÝROBY PRODEJNÍTRHY
v neděli 5. dubna 2015na letišti ve Vyškově. Těšíme se na vás každou sudou neděliod 8.00 do 12.00 hodinOdjezd autobusu z autobusového nádražíVyškov: 8.07 hodinInformace: www.aeroklubvyskov.cz,tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů:19. dubna 2015 • 3. května 201517. května 2015

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

Velikonoční
KACHNÍ HODY

a PEČENÁ KOLENA
v Račicích v restauraci

U Pastorků

SO 4. až PO 6. dubna
Velikonoční pondělí máme

OTEVŘENO! Vaříme do 16 hod.
Rez.: 517 35 30 30

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.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

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. 

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

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe. 

Fritzmeier s. r. o., Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jünger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 1. 4. do 30. 4. otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.00, SO 7.00–13.30

Přezouváme i v systému TPMS
Možnost úhrady platební kartou

Restaurace Kojál
ve Vyškově vás zve na

HAMBURGROVO
– TATARÁKOVÝ

VÍKEND
3.–5. 4. 2015

tel.: 732 37 66 20

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 9. 4. 2015

Region z provozních důvodů 
(volné Velikonoční pondělí)

NEVYJDE.
Děkujeme za pochopení.


