Hledám zaměstnance
pro prodej kuchyní, ložnicí
a skříní.
STYL NÁBYTEK,
Brněnská 39, Vyškov.
Tel.: 777 10 27 10

11. dubna 2019

ročník 26

číslo 13

Zdarma

Požadavky: pracovitost, poctivost
a schopnost učit se novým věcem

Böttcher – Vyškov, přijme zaměstnance na pozice:

Demontáž a kontrola hřídelí, Pracovník expedice
– jednosměnný provoz

Obráběč, Operátor výroby – dvousměnný provoz

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

administrativní pracovnici
ﬁremní beneﬁty
Tel.: 602 710 284, e-mail: vasickova@oteco.cz

U nás najdeš: různorodou a zajímavou práci ve výrobě.
Za to dostaneš: pravidelnou mzdu do 10. dne v měsíci
a navíc
■ Zvýšené příplatky
■ Příspěvek na dopravu podle vzdálenosti až 3 000 Kč
■ 13. plat a 14. plat
■ Věrnostní odměny až 20 000 Kč
■ Zvýhodněné telefonní tarify
■ Příspěvek na závodní stravování, stravenky, zajištění
údržby a čištění firemního oděvu
■ Firemní akce pro celou rodinu
Jsi spolehlivý, zručný a pečlivý?
Zavolej a domluv si osobní schůzku, kde se dozvíš
podrobnosti.
Kontaktní osoba: p. Karel Krätschmer, tel.: 724 134 022
(operátor, obráběč); p. Ondřej Král, tel.: 602 696 983 (demontáž a kontrola hřídelí, pracovník expedice)

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST:

ŘIDIČ SVOZOVÉHO VOZIDLA
místo výkonu práce: Vyškov, Slavkov u Brna
požadujeme:
řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz,
zdravotní způsobilost, platné psychotesty,
spolehlivost, trestní bezúhonnost

DĚLNÍK SVOZU ODPADU (POPELÁŘ)
místo výkonu práce: Vyškov, Slavkov u Brna
požadujeme:
zdravotní způsobilost, spolehlivost,
časová ﬂexibilita

DĚLNÍK SEPARACE DRUHOTNÝCH SUROVIN
(separace plastů)
místo výkonu práce: Vyškov (2směnný provoz)
požadujeme:
zdravotní způsobilost, spolehlivost

DĚLNÍK SEPARACE DRUHOTNÝCH SUROVIN
(demontáž elektrozařízení)
místo výkonu práce: Vyškov (jednosměnný provoz)
požadujeme:
zdravotní způsobilost, spolehlivost

SPRÁVCE SBĚRNÉHO DVORA
místo výkonu práce: Ivanovice na Hané
požadujeme:
znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B,
zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost,
spolehlivost (možnost zaškolení)

DĚLNÍK NA SBĚRNÉM DVOŘE
místo výkonu práce: Ivanovice na Hané
požadujeme:
zdravotní způsobilost (vhodné pro fyzicky
zdatné důchodce), znalost práce na PC
• Jedná se o pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti,
pracovní doba podle provozní doby sběrného dvora (pondělí
až středa 13.00–18.00; sobota 8.00–12.00)
Na všechny pozice nástup možný ihned.
NABÍZÍME: stravenky, 1 týden dovolené navíc,
příspěvek na údržbu pracovního oděvu
V případě zájmu nás kontaktujte:
zamestnani@respono.cz, mobil: 603 494 171

PONDĚLÍ 15. 4. 2019
Otevřeno: 8.30–18.00

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/kandidátky na pozice:

Kameník
Automechanik
Technolog montáží
ZÁVOD ROUSÍNOV
obsluha CNC • obsluha lisu HAEGR • brusič
• kontrolor výroby • zámečník • konstruktér
• automechanici pro nákladní a osobní vozidla
• technolog • elektrikář • vrátný • údržbář
• operátor svařovacích a brousících robotů
• lakýrník – prášková lakovna

ZÁVOD KOMOŘANY
právník • referent administrativy NJ/AJ
• mzdová účetní • skladník • servisní technik
vyhl. 50 • vývojový konstruktér elektro
• elektrikář • manager investičního útvaru
• rozpočtář • stavbyvedoucí,
• projektant pozemních staveb
• zedník, stolař • mistr montáží
• montážní pracovníci
KONTAKT: Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161,
e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na uvedené
pozici, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, ochotu
učit se novým věcem
Nabízíme:
zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající
mzdové ohodnocení
práci v moderním prostředí s nejmodernějším technickým vybavením
jazykové vzdělávání, příspěvek na stravování a jídelny
v obou závodech, firemní akce, zvýhodněné telefonní
tarify, možnost slevy na fitness, autobusové zastávky
u firmy v Komořanech i Rousínově, parkoviště pro
zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz
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 uvedené kontaktní pracovníky.

