Restaurace Pohoda v Lulči
vás všechny srdečně zve na

do 30. 4. 2019

Josefský zabijačkový kotel

a máte slevu
na montáž

Úterý 19. března od 15 hodin

10 %

ZŠ Vyškov, Nádražní 5
otevírá ve školním roce 2019/2020

34. ročník matematické třídy
pro žáky 6. ročníku.

e
Přijďte s eho
do naš
podívat OOMU
SHOWR cí!
a
klimatiz

Schůzka rodičů se koná
ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 16 do 17 hod. v učebně číslo 90.
Přijímací zkoušky do 6. ročníku matematické třídy
pak proběhnou ve čtvrtek 25. 4. v 9.00 hod.

zaměření
a cenová nabídka
zdarma

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

T 725 638 278
E h.rotrekl@trasko.cz

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

– bude přerušena dodávka elektrické energie:

MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

Rybí hody
z mořských plodů
V Račicích
v restauraci U Pastorků

PÁ 29.–NE 31. 3.
Rez.: 517 35 30 30

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911
Právě hledáme na HPP pro naši provozovnu v Lulči

Skladník
■ Práce v jednosměnném provozu na 40 hodin týdně za
20–25 tisíc měsíčně.
■ Jeřábnický a vazačský průkaz není podmínkou,
v případě vážného zájmu o práci zaučíme.
■ Navíc stravenky za 120 Kč, prémie a beneﬁty.
Životopis posílejte na e-mail: sklad@aluferasteel.cz

Referent/ka obchodu – „back office“
■ Administrativní práce, příprava smluv, DL, vystavování
faktur, objednávání materiálů…
■ Požadujeme dobrou znalost MS Office, zejména Excelu,
samostatnost a logické uvažování, komunikativnost.
■ Anglický či německý jazyk výhodou.
Životopis posílejte na e-mail: info@aluferasteel.cz
Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89
Výrobce kinematických interiérových dílů a plastových výdechů
pro vozy značek Mercedes, BMW, Audi a Porsche

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
a SEDAČEK

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení,
jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním prostředí, závodní stravování,
firemní oblečení, příspěvek na dopravu, permanentky na plavání a na masáže,
příspěvky na očkování, flexi passy a mnoho dalších benefitů.
Místo výkonu práce: nový závod v Ivanovicích na Hané
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: info@fischer-automotive.cz,
do předmětu e-mailu uveďte název pozice.
Kontaktní osoba: Hana Hladká, tel.: 516 429 115

Rousínov, ul. Čechyňská, U Kapličky – část, Habrovanská č. p. 12, 14,
V Sídlišti – část, Tománkova, Žleb
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

TOR – MASTER, s. r. o.
vrata * dveře * brány * závory
* nakládací technika
Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov
Nabízíme uplatnění na pozici:

MONTÉR
Jedná se o montáže
garážových a průmyslových vrat
a vratové techniky.

Kontakt – tel.: 517 348 209, e-mail: tor-master@tor-master.cz
Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89

Sleva 400 Kč
sleva platí při nákupu koberce
a PVC nad 3 000 Kč

Výrobce kinematických interiérových dílů a plastových výdechů
pro vozy značek Mercedes, BMW, Audi a Porsche

Z důvodu rozšíření týmu hledáme nové kolegy na pozice:

Operátor/ka – ruční montáž
Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce v třísměnném provozu

Operátor/ka – lisovna
Náplň práce: • Odebírání výlisků od stroje, měření a kontrola kvality
• Práce v nepřetržitém provozu

Mzdová účetní

Požadavky:
• SŠ vzdělání v ekonomickém směru
• Praxe mzdové účetní
• Znalost systému Helios výhodou, práce v MS Office
• Znalost zákoníku práce a mzdových předpisů
• Samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup

Dne 28. 3. 2019 v době 11.00–14.30 hodin

Telefon: 517 367 326,
mobil: 604 863 437

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pozici:

Náplň práce:
• Zpracování mzdové agendy v informačním systému
Helios v návaznosti na docházkový systém ANeT
• Příprava pracovních smluv, dodatků k pracovním
smlouvám, zápočtových listů, zpracování ročního
zúčtování daně, ELDP, výpočtu srážek ze mzdy
• Komunikace s orgány státní správy a zdravotními
pojišťovnami
• Korespondence se soudy, exekutorskými úřady
• Zpracování mzdových statistik a mzdových
podkladů pro reporting
• Práce na HPP se smlouvou na dobu neurčitou
• Nástup možný ihned

Dne 28. 3. 2019 v době 7.30–11.00 hodin
Rousínov, Sušilovo nám, U Kapličky – část, Lipová, Čechyně č. p. 117

Technik kvality
Nově otevřená prodejna zemědělských
a zahrádkářských potřeb v Bohatých Málkovicích nabízí:

Přípravky na ochranu rostlin
Osiva
Hnojiva
Substráty
Pytle
Motouzy
Velkoobjemové vaky
Prodej za příznivé ceny
B. Málkovice 121, Po–Pá 7.00–14.00
Tel.: 544 220 936. Mob.: 606 762 077
e-mail: agbmalkovice@agrokop.cz
www.agrokop.cz

Požadujeme: • Vzdělání SŠ/VŠ
• NJ – aktivní znalost nutná, AJ výhodou
• Předchozí zkušenost v oblasti automotive výhodou

Seřizovač vstřikolisu
Požadujeme: • Praxi se vstřikováním plastů
• Znalost strojů Arburg a Wittmann výhodou
• Práci v nepřetržitém provozu

Skladník
Náplň práce: • Vychystávání a naskladňování dílů, obsluha VZV
• Provádění skladových operací v interním ERP systému
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Údržbář – elektro
Požadujeme: • Vyhl. 50/1978 Sb. min. §6
• Manuální zručnost
• Práci v třísměnném provozu
Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení,
jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním prostředí, závodní stravování,
firemní oblečení, příspěvek na dopravu, permanentky na plavání a masáže,
příspěvky na očkování, flexi passy a mnoho dalších benefitů. Místo výkonu
práce: nový závod v Ivanovicích na Hané.
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: info@fischer-automotive.cz,
do předmětu e-mailu uveďte název pozice.
Kontaktní osoba: Hana Hladká, tel.: 516 429 115

