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www.stylnabytek.cz
Matrace, ložnice, postele, kuchyně na míru

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

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

Společnost TRASKO, a. s., 
nabízí v novostavbě bytového

domu Nosálovice 
ul. Michalovecká ke koupi:

dokončený byt 3+kk 68 m2 cena 1 800 000 Kč
rozestavěný byt 4+kk 119 m2 cena 2 460 000 Kč

ke každému bytu je možno zakoupit kryté garážové stání 

Bližší info j.hajek@trasko-as.cz
tel.: +420 777 738 227 nebo www.trasko-as.cz

Pořádané 23.–26. 2. 2012. 
Rezervace na tel. čísle: 517 353 425.

Restaurace 
U Smrku v Lulči
vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY!!!

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku 

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

Strukturovaný profesní životopis zasílejte v českém a anglickém 
nebo německém jazyce na adresu společnosti k rukám 

Ing. Aleše Dobrovolného, e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

TECHNIK CHEMICKÝCH PROCESŮ
VŠ/SŠ vzdělání chemického zaměření, znalost technické
dokumentace výhodou, velmi dobrá znalost práce na PC,
znalost AJ nebo NJ podmínkou, vysoké pracovní nasazení,
ochota učit se nové věci. Náplní práce budou chemické
rozbory a udržování lázní v parametrech, technologie barev
a lakování, technologie lepení, aktivní účast při zavádění
nových chemických procesů, řešení aktuálních problémů na
lakovací lince.

Vyškov

ÚDRŽBÁŘ (LAKOVNA)
SOU/SŠ vzdělání technického směru, praxe s opravami různých zařízení a strojů
podmínkou, znalost technické dokumentace, velmi dobrá znalost práce na PC,
znalost NJ nebo AJ výhodou, flexibilita a ochota pracovat ve směnném provozu,
preciznost, schopnost samostatné práce, ochota učit se nové věci. Náplní práce
budou převážně opravy zařízení a udržování lakovací linky v provozu.

přijme vhodného kandidáta na pozici

Skladník, 
obsluha mycí linky

Požadavky: spolehlivost
fyzická zdatnost

Životopisy zasílejte na adresu 
sokola@sokola.cz

nebo nás navštivte osobně v areálu
firmy Legionářská 840, Bučovice

Josef Kolkop
 zahradní domky, chaty

 pergoly, altány

 nábytek na míru z masivu
i lamina

 zahradní nábytek

 schodiště, podlahy

 podbíjení střech

Luleč 345, 
info@ truhlarstvi-kolkop.cz
www.truhlarstvi-kolkop.cz
Tel.: 607 955 861
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