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Společnost TRASKO, a. s. vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

PRACOVNÍK PRODEJNÍHO SKLADU

Požadujeme:
■ komunikativnost, příjemné vystupování
■ znalost práce na PC
■ ochotu učit se
■ zkušenosti v oboru TZB výhodou
■ flexibilitu – pohyblivá pracovní doba

Nabízíme:
■ zázemí silné a stabilní firmy
■ finanční ohodnocení na základě výsledků
■ možnost odborného růstu

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

j.loskot@trasko.cz

Společnost TRASKO, a. s. vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

MISTR – STAVBYVEDOUCÍ
pro středisko Bezvýkopových technologií

Požadujeme:
■ SŠ, VŠ vzdělání technického směru, výhoda stavební směr
■ analytické a organizační schopnosti
■ vztah ke strojům a zařízením
■ řidičský průkaz sk. B
■ znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
■ ochotu učit se
■ flexibilitu – pohyblivá pracovní doba

Nabízíme:
■ zázemí silné a stabilní firmy
■ finanční ohodnocení na základě výsledků
■ možnost odborného růstu

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

m.seidlova@trasko.cz

Společnost TRASKO, a. s. vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

SERVISNÍ TECHNIK STROJNÍHO VYBAVENÍ
pro bezvýkopové technologie a monitoring

Požadujeme:
■ SŠ vzdělání technického směru – strojní, elektro
■ praxe v oboru mechanik strojů a zařízení, CNC strojů –

vítána – není podmínkou
■ vztah ke strojům a zařízením, optice, hydraulice, vzduchu
■ pracovní nasazení, smysl pro inovace
■ řidičský průkaz sk. B
■ ochotu učit se
■ flexibilitu – pohyblivá pracovní doba

Nabízíme:
■ servisní vůz
■ zaškolení u dodavetele zařízení
■ zázemí silné a stabilní firmy
■ finanční ohodnocení na základě výsledků
■ možnost odborného růstu

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

m.seidlova@trasko.cz

Společnost TRASKO, a. s. vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

PROJEKTANT – TECHNIK
systému MaR

Požadujeme:
■ SŠ, VŠ vzdělání – zaměření elektro
■ samostatnost, organizační schopnosti – praxe v oboru MaR –

není podmínkou
■ smysl pro inovace
■ komunikativnost a pracovní nasazení
■ dobrou znalost práce na PC
■ ochotu učit se novým věcem a tyto věci aplikovat při

poskytování služeb s tím spojených
■ flexibilitu – pohyblivá pracovní doba
■ řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
■ zázemí silné a stabilní firmy
■ finanční ohodnocení na základě výsledků
■ možnost odborného růstu

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

m.seidlova@trasko.cz

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení,
firemní akce pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify,
příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořanech
i Rousínově, 

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách

www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace,
– práci ve dvousměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření
(případně praxi v oboru)

– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném

provozu

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

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

!HIT LETOŠNÍ SEZONY!
Tekuté tapety

Tel.: 776 350 986

Firma JANÍČKOVI stravování s. r. o. přijme:

PRACOVNICI NA MYTÍ NÁDOBÍ A POMOCNÉ
PRÁCE do výdejny obědů v Komořanech

na zkrácený úvazek
Pracovní doba: 8.30–14.30 pondělí až pátek
Nástup: ihned
Požadujeme: potravinářský průkaz, 

dobrou fyzickou zdatnost, spolehlivost,…

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na e‐mail: petrajani@seznam.cz

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov E: koupelny@trasko.cz T: 777 738 221

přední světový dodavatel zdravotnických 
a hygienických výrobků nejvyšší kvality 
hledá vhodné kandidáty/kandidátky 
v souvislosti s narůstajícím objemem výroby:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

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 určitou 

s možností prodloužení na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Denisa Kotolanová, tel.: 544 425 641
Denisa.Kotolanova@cz.LRmed.com

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

www.Lohmann-Rauscher.cz

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

Restaurace POHODA Luleč
Vás zve dne

31. 7. 2015 ve 20.00 na

LETNÍ SILVESTR NA POHODĚ
Hraje skupina PIETRO FALCONE GANG


