
voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá pro úsek výroby vhodného kandidáta na pozici 

STROJNÍK PROFILOVACÍ LINKY

Očekáváme:
– ukončené střední odborné vzdělání (vyučen)
– praxi ve strojírenství
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem 
na adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o.,
Tovární 4, 682 01 Vyškov, tel. 517 333 707
nebo na e-mail: jiri.bunka@voestalpine.com

AKCE –40 % 
NA 

TREKOVÉ BOTY
Totální výprodej na zimní oblečení 30–70 %

Strojírny Bohdalice, a. s., Bohdalice 63, okres Vyškov
Jsme na trhu od roku 1907

Pro rok 2015 jsme zvýšili mzdu o 6 %

Strojírny Bohdalice, a.s., společnost s více než 100letou tradicí,
hledá následující profese:

Mistr výroby 
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru
• dobrá znalost práce na PC 
• znalost svářečské problematiky, svářečské vzdělání a praxe výhodou
• dobrá znalost technické dokumentace, znalost technologie svařování výhodou
• technické myšlení 
• praktická zkušenost s vedením zaměstnanců ve strojírenské výrobě min. 1 rok

podmínkou
• dobré komunikační, argumentační a organizační schopnosti
• schopnost odolávat stresovým situacím

Programátor CNC pálícího stroje
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí
• praxe v programování CNC pálících strojů výhodou 
• znalost práce s AutoCad, 3D CAD SW
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení a prostorová představivost

Operátor pálícího CNC Laseru
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent)  – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění – výhodou 
• znalost základních kovových materiálů
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení

Zámečník pro zajištění mezioperační
manipulace s materiálem
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění - výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace

Svářeč (TIG výhodou)
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• platné svářečské oprávnění
• zkušenosti a praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí metodou TIG a MIG/MAG

výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace
• v případě zájmu možnost rozšíření TIG a MIG/MAG zkoušek

Operátor svařovacího robota
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• znalost práce na PC
• svařování metodou MIG/MAG, TIG výhodou
• platné svářečské oprávnění 
• praxe při svařování uhlíkových ocelí
• znalost čtení výkresové dokumentace

U všech profesí požadujeme spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nástup možný ihned. 

Nabízíme:
➢ práce v zajímavé a moderní oblasti nových technologií
➢ nadstandardní finanční ohodnocení a výkonové odměny
➢ perspektiva ve společnosti s více jak stoletou tradicí
➢ hlavní pracovní poměr + pracovní smlouva na dobu neurčitou
➢ týden dovolené navíc
➢ příspěvek na kapitálové životní pojištění 
➢ dotované stravování, podniková jídelna
➢ příspěvek při narození dítěte
➢ odměna při dosažení životního jubilea
➢ odměna u příležitosti výročí nepřetržitého trvání pracovního poměru ve spo-

lečnosti  

Zájemci se hlásí na personálním oddělení – tel.: 739 534 080, 517 326 625,
517 326 611 nebo na elektronické adrese: drahomira.zabloudilova@strobo.cz

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
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.

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. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

CENÍK INZERCE
Komerční:
Černobílá inzerce – 1 cm2 28 Kč + 21% DPH
Barevná inzerce – 1 cm2 30 Kč + 21% DPH
3. otištění inzerátu 50% sleva
U více než 12 opakování inzerce smluvní cena
Soukromá:
40 Kč do pěti novinových řádků
Blahopřání, vzpomínky, poděkování:
S fotografií 160 Kč (1x foto = 100 Kč)
Bez fotografie 60 Kč

Uzávěrka novin je každé úterý do 14 hodin!!!!

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Nové zboží
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

AKCE
Jablka cena od 10,90 Kč
největší výběr čerstvých českých jablek 

z úsovských sadů

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

VELKÝ VÝPRODEJ 
SPOLEČENSKÉ OBUVI

www.ellegantfashion.cz

Strojírenská firma přijme

ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
vyučen v oboru, 

platný svář. průkaz
orientace ve výkresové

dokumentaci
dobré platové podmínky

KONSTRUKTÉRA
konstrukce na PC:

3D-AUTOCAD,SOLIDWORKS
vzdělání SŠ,VŠ strojní

Tel.: 517 383 506, 519
E-mail: sklad@oteco.cz

Bučovice
Slavkovská 853

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Pospíšil & Švejnoha spol. s r. o.,
Rousínov, Zahradní 1141/2a,

tel.: 605 258 921

Nabízíme k prodeji RD 4+1 v Drnovicích. Dispozice.
vstup. chodba, 4 obyt. místnosti, kuchyně, koupelna,
WC, kotelna, sklep. Podlahová plocha místností 92 m2.
Napojení na veškeré potřebné IS. Za domem udržovaná
zahrada a několik hospodářských staveb. Výborná
občanská vybavenost obce – MŠ, ZŠ 1.–9.tř., velký
kulturní dům, fotbalový stadion, rozhledna, dům
s pečovatelskou službou, několik lékařských praxí,
lékárna. Pěší dostupnost (chodník) do Vyškova.
Cena: 1 680 000 Kč, vč. provize a právního
servisu.

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


