Hlášení ze dne 7.8.2018

•

Firma Vinařský ráj vás zve do své prodejny v Čejkovicích a na webové stránky, kde můžete od 6.
srpna do 31. října využít slevy až - 10% na nerezové nádrže, mlýnkoodstopkovače, vodní lisy,
bedny na hrozny, vinařské kádě a další zboží. Pro více informací navštivte www.vinarskyraj.cz
nebo volejte na číslo 777286654.

•

Společnost Sonnentor Čejkovice, tradiční výrobce biočajů a biokoření nabízí jedno pracovní
místo v oddělení zpracování bylin. Jedná se o práci při obsluze řezacích a odprašovacích strojů,
proto je vhodnější pro muže. Společnost je stabilním zaměstnavatelem v Čejkovicích již 25 let.
Pozice pracovníka oddělení zpracování bylin nabízí dobré finanční ohodnocení a řadu benefitů.
Pokud vás nabídka oslovila, posílejte životopis na sonnentor@sonnentor.cz nebo jej můžete
přinést přímo na recepci Sonnentoru v Čejkovicích, případně kontaktujte personalistu, telefonní
číslo 603 273 891.
Nástup je možný ihned.

•

Společnost Kornfeil spol. s r.o. Čejč hledá nové spolupracovníky do výroby na pozicích:
Zámečník- dělník ve výrobě, Svářeč, Obráběč – soustružník CNC.
U Zámečníka – dělníka do výroby se požaduje: SŠ nebo SOU, praxi na obdobné pozici, znalost
čtení a používání technické dokumentace, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost
U Obráběče – soustružníka CNC se požaduje: SŠ nebo SOU, praxi na obdobné pozici, znalost
čtení a používání technické dokumentace, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost,
časovou flexibilitu.
U Svářeče se požaduje: vyučen ve strojírenském oboru, praxi min. 2 roky v metodách TIG,
svařování plamenem, znalost čtení strojírenských výkresů, pečlivost a přesnost.
Za vaši práci nabízí: zázemí úspěšné firmy s rodinnou atmosférou, dobré platové ohodnocení,
stravenky, práci na hlavní pracovní poměr, HPP na dobu neurčitou, placené přesčasy u HPP
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: dostalova@kornfeil.cz nebo volejte na tel.:
+420 725 816 737 paní Iva Dostálová.
Dále firma hledá kolegy na pozicích nákupčí, obchodní zástupce a hlavní účetní. Bližší informace
k těmto pozicím vám poskytne Lenka Kmentová na tel.: +420 720 134 480 nebo prostřednictvím
e-mailu: kmentova@kornfeil.cz
Informace naleznete též na www.kornfeil.cz v sekci Kariéra.

•

TESPRA Hodonín oznamuje občanům, že v pátek 10.8. je odvoz plastů.

•

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je
NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se bude zítra 8.8. pohybovat v
okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí:
nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v
oboru kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.

