Firma Jatky Bučovice, s. r. o.
s dlouholetou tradicí
hledá právě vás!
Hledáme nové kolegy na pozice:
• Řezníky, řeznice (možnost zaučení)
• Řidiče pro přepravu zvířat sk. C, D, E
• Dělníky do výroby
• Pracovníka pro obsluhu myčky nákladních vozidel
• Uklizečku na částečný úvazek
Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity
(prémie, 13. plat, zaměstnanecké balíčky)
Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz
Kontaktní osoba: paní Zápotocká Lucie
tel.: 517 326 133, 720 951 035.

Firma OTECO CZ spol. s r. o.
pro pracoviště v Bučovicích
přijme okamžitě

zámečníky-svářeče;
montážní dělníky
ﬁremní beneﬁty
Pro více informací volejte: tel.: 602 710 284
Životopisy zasílejte na e-mail: vasickova@oteco.cz

Připravte se na horka!
Objednejte klimatizaci
ještě dnes!

Nabízím

JAHODY

formou samosběru
ve Chvalkovicích na Hané

(směrem na Ivanovice).

Cena 45 Kč/kg
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Sběr bude probíhat
Úterý 16.00–18.00 hod.
Pátek 16.00–18.00 hod.
Sobota 14.00–16.00 hod.
Nebo do vysbírání
Tel.: 517 363 398

www.jahody-chvalkovice.cz
Jahodárna Chvalkovice

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

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Zaměření
a návrh
ZDARMA
www.trasko.cz

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

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

PRODEJNÍ TRHY

NEBANKOVNÍ PŮJČKY

v neděli 16. června 2019
na letišti ve Vyškově.

Vše bez poplatku! Rychlé jednání
Pro zaměstnance, podnikatele,
maminky na MD, důchodce
i invalidní důchodce.

Těšíme se na vás v neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Tel.: 777 317 406
Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce pro společnost
PROFI CREDIT Czech, a.s.a je oprávněn ke spolupráci při uzavření
smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.

Následující termíny trhů:

14. července 2019, 11. srpna 2019
ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)
Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o., obchodní společnost s hutními materiály
se sídlem ve Vyškově, hledá nové kolegy/ kolegyně na pozici:

Junior Planner
NABÍZÍME VÁM:
• stabilní zázemí silné mezinárodní společnosti
• zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností od 26.000,- CZK/měsíc
• možnost osobního i firemního růstu
• 5 týdnů dovolené, služební telefon, stravenky, firemní zábavné a sportovní
akce, školení
• firemní kulturu orientovanou nejen na výsledky, ale současně i na kvalitní
vztahy na pracovišti
ZA TO OD VÁS OČEKÁVÁME:
• minimálně SŠ vzdělání
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce na PC ( zejména MS Excel)
• znalost AJ a SAP výhodou
• pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
JAKÁ BUDE NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE?
• kalkulace času potřebného k provedení skladových operací
• zadávání práce pro všechny stroje s důrazem na efektivitu
• úzká spolupráce napříč odděleními
• dohled nad kapacitou skladu
• reporting
Místo výkonu práce: Vyškov
Své životopisy zasílejte na e-mail: info@vanleeuwen.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Sušilová, tel.: 774 922 455.

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce
(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,
marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory
E-mail: tanex@seznam.cz

JARNÍ SLEVA AŽ 20%!!

• NA ROČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
MNOHA ZNAČEK
A REVIZE KOTLŮ VIADRUS
NA TUHÁ PALIVA.
• DÁLE OPRAVY KOTLŮ A BOJLERŮ.
M. NAVRÁTIL,
TEL.: 776 151 143
(SLEVA PLATÍ DO 31. 7. 2019)

Nemáte se rádi s českým jazykem?

Poskytnu stylistickou, gramatickou,
korektorskou výpomoc (redigování formy
i obsahu) seminárních, diplomových,
disertačních či podobných prací, článků,
referátů, přednášek etc. Dvacetiletá praxe,
vysoce profesionální přístup.
Kontakt: Dr. Doppler (772 079 168)

Společnost ROSTĚNICE, a. s.,
Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
přijme na hlavní pracovní poměr

řidiče – traktoristu
opraváře – svářečský průkaz
místo výkonu práce Rostěnice
nabídky včetně životopisu zasílejte na
e-mail: slaby@rostenice.eu, mobil: 777 710 021

