
VEDOUCÍ ÚDRŽBY
Požadujeme:     • Minimálně SŠ s maturitou
                      • 5 let praxe ve výrobní společnosti na podobné pozici (automotive výhodou)
                      • Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, SAP)
                      • Zkušenosti s prediktivní a preventivní údržbou
                      • Zkušenosti se zaváděním TPM výhodou
                      • Dobrá technická znalost vstřikolisů a jednoúčelových montážních zařízení
                      • Vysoké pracovní nasazení
                      • Schopnost vést kolektiv ke změnám
                      • Samostatnost

Náplň práce:     • Vedení oddělení údržby o 10 lidech
                      • Odpovědnost za zpracování a vedení plánů kontrol, údržby a oprav strojů

a zařízení
                      • Udržování strojů, zařízení v provozuschopném stavu podle plánů údržby

strojů a zařízení
                      • Vedení dokumentace a plánování pravidelných kontrol a revizí strojních

zařízení
                      • Zabezpečení nákupu materiálu a nářadí potřebného pro údržbu
                      • Zajištění kompletnosti dokumentace jednotlivých strojů a zařízení
                      • Řízení skladu a evidence náhradních dílů

SEŘIZOVAČ LISOVNY KOVŮ
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor 
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Praxe na totožné pozici – výhodou
                      • Znalost lisovacího procesu, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v třísměnném provozu 

Náplň práce:     • Nastavení periferií (navíjedlo, odvíjelo, mazání lisu, dopravníky, řídicí systém
Festo)

                      • Obsluha lisu Bruderer a montážních stanic
                      • Včasné seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby) 

PODPORA IT ODDĚLENÍ – BRIGÁDA
Náplň práce:     • Spolupráce na vývoji intranetu

Požadujeme:     • Student či absolvent SŠ/VŠ IT zaměření
                      • Znalost C#, MS SQL, .NET, ASP, HTML, JavaScript
                      • Dobré komunikační schopnosti
                      • Ochota a zaujetí k učení se novým věcem

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů.

Víme, jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5. týdnů dovolené.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle 517 577 733, 517 577 831 nebo předat váš životopis osobně
na recepci naší společnosti. 

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

na dámskou italskou 
módu podnikové prodejny
až do vyprodání zásob.

při koupi 5 kusů a více
MIMOSKA cz, s. r. o., Brněnská 469, VYŠKOV
Otevírací doba: ÚT: 9–18, ST: 15–18, PÁ: 15–18, SO: 9–12

Od 16. 3. 2012

50% sleva

70% sleva

PRÁDELNA • MANDLOVNA • ŽEHLÍRNA
Marie Horáková

Nádražní 11, Vyškov, tel.: 517 348 915

Zavedené služby praní, mandlování ložního 
a žehlení osobního prádla, kulmování zavinovaček

rozšířila o chemické čištění oděvů.

Otevírací doba: Po a Pá 7–16 hod. Út, Stř, Čt: 7–17 hod.

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

Komplexní řešení vaší realizace:

• vizualizace

• koordinace řemesel

• dodávky interiérů

• optimalizace energií

• realizace dřevostaveb

www.bydlimeusporne.cz

Nezávazná schůzka zdarma, můžete začít spořit již dnes.
info@bydlimeusporne.cz

T.: 608 861 807

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, P. O.
OTVÍRÁ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH ŠESTÝCH TŘÍD

Přijímačky 12. dubna 2012 v 9 hodin
Informativní schůzka pro rodiče 3. dubna 2012 v 15.30 hod., učebna 90

12. dubna 2012 ve 14 hodin, učebna 90
Informace na www.zsn5vy.ipex.cz

nebo na telefonu 517 325 821, 517 325 822

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zeleninavyskov.kvalitne.cz

OVOCE ZELENINA HLEDÍK

AKČNÍ CENY
– substráty, zeminy, výsevy, hnojiva…
– přísady salátů, sazenice růží, semena…
– česká jablka, největší výběr ve Vyškově

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Firma Böttcher Vyškov

hledá

vyučeného soustružníka

Pracovní a platové podmínky při ústním pohovoru

Kontakt na tel. 517 326 531

ProvádímeProvádíme
ekologickou likvidaciekologickou likvidaci

vozidelvozidel
Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme
ekologickou likvidaci

vozidel
Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceMasáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní
rámy) přijme do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice:

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.

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. 

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

Vyškov

ZÁMEČNÍK (PILKY, VRTAČKY)
Hledáme vhodné uchazeče, kteří mají zkušenost s prací na kovoobráběcích strojích
jako jsou stolní a stojanové vrtačky, kotoučové či pásové pilky. Jedná se o vrtání či
řezání profilových dílů pro rámy na bezpečnostní kabiny a komponenty podle technické
dokumentace a strojírenských norem.

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

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější

zapracová  ní
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.  
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní

pojištění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě

zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n   zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Květinářství Sedmikráska, Drnovice 712, 517 354 713
www.kvetinarstvi-sedmikraska.cz

Květinářství Sedmikráska vás srdečně zve na

Předváděcí akci Jaro
ukázky tvorby jarních a velikonočních dekorací

neděle 1. 4. 2012
od 14.00 do 17.00 hod.

Ukázky budou rozděleny do tří bloků, 
začínajících vždy v celou hodinu.

Prodejna bude otevřena 
od 12.00 do 18.00 hod.

Těšíme se na vás!

JARNÍ AKCE
Prodej dřevěných 
bukových briket: 
3,90 Kč/kg

Inf. na tel. č. 
605 918 024

Ivanovice na Hané

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


