Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Míst Mzda

PP vztah

ASISTENT / ASISTENTKA SOUDCE

Směnnost

Vysokoškolské

Asistenti soudců (26123)

1

26730 - 39420 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.4.2020 - 31.5.2020
Okresní soud v Prostějově
Identifikace: PVA250009U
Havlíčkova č.p. 2923/16, 796 01 Prostějov 1, Motáňová Marketa Mgr., email:
mmotanova@osoud.pro.justice.cz
Poznámka: První kontakt na Mgr. Markéta Motáňová tel: 582 401 692 nebo e-mail: mmotanova@osoud.pro.justice.cz.
Místo výkonu práce: Havlíčkova ul., Prostějov.
Nezbytné předpoklady pro výkon funkce asistenta/asistentky soudce :státní občanství České republiky,
plná svéprávnost, trestní bezúhonnost, ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru
práva na vysoké škole v České republice nejpozději ke dni 5. 3. 2020.
Náplň práce: výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní
zákon nebo rozvrh práce, zejm.. vyhotovování konceptů rozhodnutí soudu, podílení se na rozhodovací
činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem pro vyšší soudní úředníky, předpokládané přidělení na opatrovnický úsek.Platové zařazení: 13
platová třída (tedy v rozsahu 26.730,- Kč až 39.420,- Kč).
Zaměstnanecké výhody: možnost osobního příplatku po zapracování ve výši 1.000 Kč, pět týdnů dovolené
na zotavenou, pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek zaměstnavatele ve výši 83 Kč z
rozpočtu soudu a FKSP na stravenku/den
v nominální hodnotě 100 Kč, vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby,
týmová práce v soudcovských minitýmech.
Nástup možný od 1. 4. 2020. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.
K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka musí předložit : strukturovaný životopis; motivační
dopis; doporučení od předchozích zaměstnavatelů (jsou-li k dispozici); ověřenou kopii dokladu o
dosaženém vzdělání; výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce; poskytnutím svých osobních údajů
zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte
souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení
budou materiály s osobními údaji skartovány.
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení: do 5. 3. 2020.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,
k rukám ředitelky správy soudu Mgr. Markety Motáňové.
Obálku označte „Výběrové řízení na asistenta soudce – NEOTVÍRAT“.
Výběrové řízení se bude skládat z písemné části (ve formátu případové studie nebo
vyhotovení konceptu rozhodnutí), která proběhne v pondělí dne 9. 3. 2020 v 14:00 hod. Dle
vyhodnocení výsledků písemné části budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru na
den 16. 3 2020 v 09:00 hod. Osobní pohovor bude zaměřen na osobní a odborné předpoklady
uchazečů pro výkon funkce.

FIGURANT / FIGURANTKA - POMOCNÍ MĚŘIČI

Střední odborné (vyučen)

Technici zeměměřiči (31182)

1

19000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.3.2020 - neurčito
TOMI - REMONT a.s.
Identifikace: PVA250049U
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov 1, Moudrá Renata, tel: 725 062 783, email:
moudra@tomi-remont.cz
Poznámka: První kontakt možný osobně na: Přemyslovka 2514/4, Prostějov, telefonicky Renata Moudrá tel.: 725 062
783 (Po - Pá: 7:00 - 14:00 hod.) nebo e-mail: moudra@tomi-remont.cz. Místo výkonu práce: Prostějov.
Požadujeme: praxe a zkušenosti v oboru geodézie , zeměměřičství - výhodou, práce s PC, samostatnost,
přesnost, trpělivost, smysl pro týmovou práci, dobrý zdravotní stav - práce převážně v terénu, řidičský
průkaz sk. B - podmínkou.
Nabízíme: roční odměny až ve výši 3x měsíčního platu, možnost dalšího odborného vzdělávání, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní a životní pojištění, bezúročná půjčka.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

PP vztah

MANAŽER / MANAŽERKA TÝMU

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (13461)

1

40000 - 70000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
1.2.2020 - neurčito
SMS finance, a.s. - Plumlovská, Prostějov
Identifikace: PVA249928U
Plumlovská č.p. 4650/39, 796 01 Prostějov 1, Krchňák Lukáš, tel: 730 687 703, email:
lukas.krchnak@smsfinance.cz
Poznámka: Nástup možný ihned. První kontakt: pan Lukáš Krchňák tel.: 730 687 703 nebo e-mail:
lukas.krchnak@smsfinance.cz. Místo výkonu práce: Plumlovská, Prostějov. Pracovní doba: pružná.
Požadavky: chuť se vzdělávat ve finančním sektoru, SŠ vzdělání s maturitou, řidičský průkaz sk. B, čistý
trestní rejstřík, příjemné a pozitivní vystupování, zkušenost s vedením lidí, zkušenost v oboru výhodou.
Náplň práce: práce v kanceláři i v terénu, komunikace s klienty, vedení týmu.
Nabízíme: zajištění a proplacení veškerého vzdělání pro danou pozici, vysoké finanční ohodnocení bez
limitu, flexibilní pracovní dobu, moderní zázemí silné společnosti, podporu od manažerů, trenérů a
odborných garantů, nejmodernější programové technologie v oboru financí, příspěvky na auto, telefon,
notebook.

MISTR/MISTROVÁ VÝSTUPNÍ KONTROLY

Střední odborné (vyučen)

Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223)

1

21000 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.2.2020 - 31.12.2020
ALPER a.s., Prostějov
Identifikace: PVA249988U
Vrahovická č.p. 4530, 796 01 Prostějov 1, Bartoňová Kristýna Mgr., tel: 727 961 073, email:
kristyna.bartonova@alper.cz
Poznámka: Nástup ihned. Osobní kontakt po tel. domluvě paní Mgr. Bartoňová tel.: 727 961 073 (v době 8:00-14:00
hod.) nebo email kristyna.bartonova@alper.cz. PD: Po-Pá 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00 hod.
Pracoviště: Vrahovická č.p. 4530, Prostějov
Požadujeme: zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, znalost čtení technické/ výkresové dokumentacevýhodou , zkušenosti v oblasti jakosti ve strojírenském podniku - výhodou, orientace v normách kvality výhodou, znalost zásad kontroly a používání měřidel - výhodou, maximální pracovní nasazení, smysl pro
pořádek, spolehlivost, samostatnost, rozhodnost, organizační schopnosti, loajalitu, ochota nést riziko, SŠ
vzdělání výhodou.
Náplň práce: řešit stanovené úkoly při provádění procesů řízení kvality, provádět vstupní, mezioperační a
výstupní kontrol, analyzovat neshody v procesech, jichž je účasten, podávat vlastní návrhy na zlepšení,
podílet se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu, pečovat o
provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu, vypracovávat protokoly o výsledcích
zkoušek výrobků, vést a vyhodnocovat dosaženou úroveň kvality (počet a časová náročnost na opravu
neshodných dílů- týdně, měsíčně, zmetkovitost- počet neopravitelných dílů- týdně, měsíčně).
Nabízíme: dlouhodobou práci na hlavní pracovní poměr, možnost dalšího vzdělávání, firemní školení,
možnost seberealizace a rozvoje, mimořádné bonusy za produktivitu, příspěvek na stravování, příplatky
nad rámec zákon, práci v přátelském kolektivu ve výrobní společnosti s dlouholetou tradicí.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE / ZÁSTUPKYNĚ

Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Obchodní zástupci (33220)

2

30000 - 50000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
1.2.2020 - neurčito
SMS finance, a.s. - Plumlovská, Prostějov
Identifikace: PVA249929U
Plumlovská č.p. 4650/39, 796 01 Prostějov 1, Krchňák Lukáš, tel: 730 687 703, email:
lukas.krchnak@smsfinance.cz
Poznámka: Nástup možný ihned. První kontakt: pan Lukáš Krchňák tel.: 730 687 703 nebo e-mail:
lukas.krchnak@smsfinance.cz. Místo výkonu práce: Plumlovská, Prostějov. Pracovní doba: pružná.
Požadavky: chuť se vzdělávat ve finančním sektoru, SŠ vzdělání s maturitou, řidičský průkaz sk. B, čistý
trestní rejstřík, příjemné a pozitivní vystupování, zkušenost v oboru výhodou.
Náplň práce: práce v kanceláři i v terénu, komunikace s klienty.
Nabízíme: zajištění a proplacení veškerého vzdělání pro danou pozici, vysoké finanční ohodnocení bez
limitu, flexibilní pracovní dobu, moderní zázemí silné společnosti, podporu od manažerů, trenérů a
odborných garantů, nejmodernější programové technologie v oboru financí, příspěvky na auto, telefon,
notebook.

ODBORNÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE, ETNOGRAF/ETNOGRAFKA,
KURÁTOR/KURÁTORKA SBÍREK

Bakalářské

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech (26220)

1

21260 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.2.2020 - neurčito
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Identifikace: PVA249848U
nám. T. G. Masaryka č.p. 7/2, 796 01 Prostějov 1, Kontakt uveden v poznámce
Poznámka: Nástup možný ihned, podle dohody. Přihlášku s požadovanými doklady zaslat nejpozději do 21.2.2020 na
adresu: Muzeum a galerie v Prostějově, p.o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov. Obálku označit
"NEOTVÍRAT" - Výběrové řízení - etnograf". Bližší informace k pracovní pozici podá: Mgr. Václav Horák,
tel.: 778 498 357, e-mail: vhorak@muzeumpv.cz. Místo výkonu práce: T. G. Masaryka, Prostějov. Prac.
doba: povinná část prac. doby je 9:00 - 14:00, zbytek pracovní doby si zaměstnanci řídí sami v době 6:00 18:00 tak, aby splnili fond pracovní doby.
Zákonné předpoklady: dosažení věku 18 let, bezúhonnost.
Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru etnografie, etnologie, min. bakalářské - podmínkou,
zájem o lidové zvyky a tradice, základní přehled regionálních souvislostí v oboru, znalost sbírkotvorné
činnosti - podmínkou, znalost odborné práce kurátora sbírkových předmětů - podmínkou, znalost práce na
PC (Word, Excel, PowerPoint,...), ediční a publikační činnost, znalost cizího jazyka (Aj, Nj) - výhodou,
schopnost sebeprezentace a vystupování před veřejností, komunikační, tvůrčí a organizační schopnosti,
kultivovaný a písemný projev, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, loajalita, řidičské oprávnění sk. B.
Nabízíme: stabilní zaměstnání ve veřejném sektoru, zajímavou a různorodou práci, 5 týdnů dovolené,
možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu, výše mzdy od 21.260 Kč podle délky uznané praxe.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo
trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče, strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrového řízení kdykoliv zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude
uchazečům oznámeno elektronicky - e-mailem, popř. telefonicky. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s
tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

PIZZAŘ / PIZZAŘKA

Základní + praktická škola

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

2

25000 Kč

PP plný
Turnusové služby
1.3.2020 - neurčito
JP group s.r.o. - Pizza La Putica
Identifikace: PVA249870U
Ječmínkova č.p. 4571/27, 796 01 Prostějov 1, Belo Jan, tel: 608 767 273, email: janbelo@seznam.cz
Poznámka: Kontakt: pan Jan Belo tel: 608 76 72 73, e-mail: janbelo@seznam.cz. Místo výkonu práce: Ječmínkova,
Prostějov - Pizza La Putica. PD: turnusové služby (krátký/dlouhý týden): Po - Ne: 10:00 - 23:00 hod.
Náplň práce: příprava pizzy, zaučíme.
Nabízíme: obědy zdarma.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

PRACOVNÍK / PRACOVNICE ÚKLIDU OZP

Směnnost

Základní + praktická škola

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121)

3

10950 Kč

PP zkrácený, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.4.2020 - neurčito
Bartoň a Partner s.r.o. - Kostelecká 912/55, Prostějov
Identifikace: PVA249948U
Kostelecká č.p. 912/55, 796 01 Prostějov 1, Dudák Martin PhDr., tel: 735 171 157, email:
martin.dudak@bartonapartner.cz
Poznámka: PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. První kontakt telefonicky pan PhDr. Dudák tel.: 735 171
157 (Po - Pá 7:30 - 16:00 hod.). Místo výkonu práce: Kostelecká, Prostějov. Pracovní doba začíná mezi
7:00 - 8:00 hod.
Náplň práce: úklid kanceláří, společných prostor a sociálního zařízení.

PRACOVNÍK / PRACOVNICE ÚKLIDU OZP

Základní + praktická škola

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121)

1

7300 Kč

PP zkrácený, 10,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.4.2020 - neurčito
Bartoň a Partner s.r.o. - Vrchoslavice 110
Identifikace: PVA249949U
Vrchoslavice č.p. 110, 798 27 Němčice nad Hanou, Dudák Martin PhDr., tel: 735 171 157, email:
martin.dudak@bartonapartner.cz
Poznámka: PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. První kontakt telefonicky pan PhDr. Dudák, tel.: 735 171
157 (Po - Pá 7:30 - 16:00 hod.). Místo výkonu práce: Vrchoslavice 110. Pracovní doba začíná mezi 7:00 8:00 hod.
Náplň práce: úklid kanceláří, společných prostor a sociálního zařízení.

PRODAVAČ / PRODAVAČKA MASA A UZENIN

Střední odborné (vyučen)

Prodavači potravinářského zboží (52232)

1

8500 Kč

PP zkrácený, 20,00 h/týd.
1.2.2020 - neurčito
Zemědělské družstvo Vícov - pracoviště Konice
Smetanova č.p. 107, 798 52 Konice, Vítek Jan, tel: 736 631 799

Jednosměnný provoz
Identifikace: PVA250008U

Poznámka: Nástup ihned. Osobní kontakt po telefonické domluvě pan Zatloukal, vedoucí provozu, tel.: 736 631 749.
PD: Út - So: 8:00 - 16:00 hod. (práce na zkrácený úvazek 20hod./týden, rozložení hodin dle domluvy).
Místo výkonu práce: Konice.
Požadujeme: vyučení nebo praxe v oboru, zdravotní průkaz.
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky.

PRODAVAČ / PRODAVAČKA VE ZLATNICTVÍ

Střední odborné (vyučen)

Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků (52233)

1

18500 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.2.2020 - neurčito
SOLITER, a.s. - Prostějov T. G. Masaryka 30
Identifikace: PVA250028U
nám. T. G. Masaryka č.p. 208/30, 796 01 Prostějov 1, Kosová Martina, tel: 607 607 240
Poznámka: Nástup ihned. Životopisy možné zanést přímo na prodejnu T. G. Masaryka 30 v Prostějově. Kontakt p.
Kosová tel: 607 607 240. Místo výkonu práce: T. G. Masaryka, Prostějov. PD: Po - Pá: 8:00 - 17:00 hod.
Požadavky. čistý trestní rejstřík
Náplň práce: prodej zlata a stříbra.
Nabízíme: stravenky, zaučení.

30. 1. 2020

Strana 4

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

PRODAVAČ/KA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie (52235)

1

110 Kč

PP zkrácený, DPČ, 30,00 h/týd.
Turnusové služby
1.2.2020 - 31.1.2021
ARSCOM, s.r.o. - pracoviště Prostějov
Identifikace: PVA249868U
Konečná č.p. 441/25, 796 07 Držovice, Rábová Andrea, email: a.rabova@arscom.cz
Poznámka: Životopis zašlete na e-mail a.rabova@arscom.cz. Pracoviště: Konečná 25, Držovice. PD: Po-Ne, stř. kr. a
dl. týdne v rozmezí 9:00-19:00 hod. (max. 10 hodinová směna)
Požadavky: vyučení nebo praxe v oboru podmínkou, znalost práce na PC, trestní bezúhonnost. Náplň
práce: prodej dětského oblečení a galanterie

ROZVOZ PIZZY

Základní + praktická škola

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) (83221)

1

23000 Kč

PP plný
Turnusové služby
1.3.2020 - neurčito
JP group s.r.o. - Pizza La Putica
Identifikace: PVA249869U
Ječmínkova č.p. 4571/27, 796 01 Prostějov 1, Belo Jan, tel: 608 767 273, email: janbelo@seznam.cz
Poznámka: Kontakt: pan Jan Belo tel: 608 76 72 73, e-mail: janbelo@seznam.cz. Místo výkonu práce: Ječmínkova,
Prostějov - Pizza La Putica. PD: turnusové služby (krátký/dlouhý týden): Po - Ne: 10:00 - 23:00 hod.
Požadujeme: řidičské oprávnění skup. B, flexibilitu, zodpovědnost.
Nabízíme: obědy zdarma.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA

Základní + praktická škola

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) (83221)

1

7100 Kč

PP zkrácený, 17,50 h/týd.
Jednosměnný provoz
17.2.2020 - 31.8.2020
MECHANIKA Prostějov 97, družstvo
Identifikace: PVA249873U
Budovcova č.p. 4091/10, 796 01 Prostějov 1, Bartošková Dana, tel: 725 465 621, email:
bartoskova@mpv97.cz
Poznámka: VYHRAZENO PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍ. Osobní kontakt po tel. domluvě Bartošková
Dana, tel. 725 465 621 (volat od 7:00 do 12:00 hod.). Pracovní doba: Po - Pá, úvazek 3,5 hod. denně
Požadujeme: zdravotní a řidičský průkaz podmínkou
Náplň práce: rozvoz obědů po Prostějově
Nabízíme: možnost prodloužení pracovní smlouvy, stravenky, podnikové stravování

ŘIDIČ/ŘIDIČKA DODÁVKY

Střední odborné (vyučen)

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) (83221)

2

35000 - 40000 Kč PP plný
1.3.2020 - neurčito
MAREK spedition s.r.o.
Vyšehrad č.p. 246, 798 52 Konice, Marek Karel, jednatel, tel: 777990022

Pružná pracovní doba
Identifikace: PVA249872U

Poznámka: Osobní kontakt POUZE po telefonické nebo e-mailové domluvě pan Marek, tel.: 777 990 022 nebo e-mail:
marek.sped@seznam.cz. Místo výkonu práce: zahraničí - Německo. Pracovní doba: pružná. Jedná se o
týdenní cestu do Německa Po - Pá, víkendy volné.
Požadavky: ŘP sk. C, praxe v řízení do zahraničí.
Nabízíme: firemní benefity.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

Směnnost

SAMOSTATNÝ KONSTRUKTÉR - ELEKTRO / SAMOSTATNÁ
KONSTRUKTÉRKA - ELEKTRO

ÚSV

Technici elektronici ve výzkumu a vývoji (31141)

1

30000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.2.2020 - neurčito
AMF Reece CR, s.r.o.
Identifikace: PVA249908U
Tovární č.p. 837/9c, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6, Hubálek Roman, kontaktní osoba, tel: 582 309 333,
733 601 276, email: rhubalek@amfreece.cz
Poznámka: Životopisy zasílejte panu Hubálkovi na email: rhubalek@amfreece.cz, tel. 582 309 333, 733 601 276 (volat
v době od 7:30-14:30)
Požadujeme: znalost konstrukce a vývoje elektrické výbavy strojů, včetně přípravy výrobní dokumentace,
znalost práce s PLC (programovatelné logické automaty), znalost práce s krokovými motory či
servopohony, osvědčení dle vyhlášky 50/1978 § 6 a § 10, praxe v oboru výhodou, anglický jazyk výhodou, řidičský průkaz sk. B - výhodou.

SEDLÁŘ/SEDLÁŘKA - BRAŠNÁŘ/BRAŠNÁŘKA

Bez vzdělání

Sedláři (75363)

1

25000 - 30000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
28.1.2020 - neurčito
KENTAUR Saddlery s.r.o.
Identifikace: PVA249968U
Domamyslická č.p. 7/59, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4, Bičiště Lenka, tel: 582 300 228
Poznámka: Nástup ihned. Osobní konktakt po tel. domluvě paní Lenka Bičiště, tel.: 582 300 228 (volat mezi 7:30 15:30), email: l.biciste@kentaur.cz. Pracoviště: Domamyslice. Pracovní doba: Po - Pá od 6:00 - 14:30 hod.
Požadujeme: schopnost samostatného myšlení, manuální zručnosti, spolehlivost, vzdělání nerozhoduje.
Náplň práce: práce na brašnářské dílně, výroba kožených podbřišníků, ruční práce s kůží, krájení kůže.
Nejedná se o pásovou výrobu.
Nabízíme: praconí poměr na dobu neurčitou.

ÚČETNÍ

Střední odborné (vyučen)

Specialisté pro styk s veřejností (2432)

PP zkrácený, 4,00 h/týd.
1.2.2020 - neurčito
TyfloAsist s.r.o.
Komu se hlásit: Seloutky č.p. 86, 798 04 Určice, Krivoš Marián, jednatel
Místo v. práce: Háj č.p. 381, 798 12 Kralice na Hané
1

3000 - 5000 Kč

Jednosměnný provoz
Identifikace: PVA250068U

Poznámka: VYHRAZENO PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. První kontakt možný telefonicky pan Marián
Krivoš, tel.: 773 686 272 nebo e-mail: info@tyfloasist.cz. Místo výkonu práce: Kralice na Hané. Prac. doba:
každé pondělí.
Požadavky: Práce v účetním programu Money. Požadujeme znalost tohoto programu a uživatelkou znalost
na Pc ( Microsoft Office) , poctivost, přesnost.
Náplň práce: zpracování dokladů, mezd zaměstnanců, archivace, zakládání do šanonů , vedení pokladny.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov
Míst Mzda

PP vztah

UKLÍZEČ / UKLÍZEČKA

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121)

PP zkrácený, 6,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.2.2020 - neurčito
TyfloAsist s.r.o.
Identifikace: PVA250069U
Komu se hlásit: Seloutky č.p. 86, 798 04 Určice, Hoffmannová Věra, jednatel, tel: 778 505 895, email: info@tyfloasist.cz
Místo v. práce: Háj č.p. 381, 798 12 Kralice na Hané
1

2000 - 3500 Kč

Poznámka: VYHRAZENO PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. První kontakt možný telefonicky paní Věra
Hoffmanová, tel.: 778 505 895 nebo e-mail: info@tyfloasist.cz. Místo výkonu práce: Kralice na Hané. Prac.
doba: jeden den v týdnu - pátek.
Úklid kanceláře - jedná se o drobný a nenáročný úklid pouze jedné kanceláře. Kancelář se nachází v
průmyslové zóně naproti Hopi. Hodinová sazba 200 Kč na hodinu.

VÝROBNÍ PŘÍPRAVÁŘ / PŘÍPRAVÁŘKA

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Ostatní stavební technici (31129)

2

24000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.3.2020 - neurčito
TOMI - REMONT a.s.
Identifikace: PVA250048U
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov 1, Běťáková Lucie Ing., tel: 721 700 381, email:
betakova@tomi-remont.cz
Poznámka: První kontakt možný osobně na: Přemyslovka 2514/4, Prostějov, telefonicky Ing. L. Běťáková tel.: 721 700
381 (Po - Pá: 7:00 - 14:00 hod.) nebo e-mail: betakova@tomi-remont.cz. Místo výkonu práce: Prostějov.
Požadavky: stavební vzdělání (nejlépe obor dopravní nebo inženýrské stavby), praxe a zkušenosti v oboru
výhodou, smysl pro ekonomickou návratnost a efektivitu , práci s PC , samostatnost, přesnost, trpělivost,
smysl pro týmovou práci, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz sk. B - podmínkou
Nabízíme: na základě pracovních výsledků roční odměny až ve výši 4x měsíčního platu, možnost dalšího
odborného vzdělávání, 5 týdnů dovolené, užívání osobního automobilu a telefonu, příspěvek na dovolenou,
příspěvek na penzijní a životní pojištění, bezúročná půjčka.

ZAHRADNÍK/ZAHRADNICE

Střední odborné (vyučen)

Zahradníci krajináři (61132)

1

23000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.2.2020 - neurčito
ZAHRADA Olomouc s.r.o. - areál bývalého družstva
Identifikace: PVA249888U
Přemyslovice, 798 51 Přemyslovice, Stiskálek Pavel Ing., kontaktní osoba, tel: 602813384, 585 315 022,
email: kancelar@zahrada-olomouc.cz
Poznámka: Kontakt po telefonické domluvě, Ing. Stiskálek, tel.: 585 315 022 nebo 602 813 384 (volat v době od
8:00-16:00), e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz
Pracoviště Přemyslovice. Pracovní doba pružná: Po-Pá od 6:00
Požadujeme: výhodou ŘP skupiny C, CE, T, zahradnické či podobné vzdělání vítáno, ale není podmínkou.
Náplň práce: řízení vozidel při přepravě na zakázky, obsluha zahradní techniky a vykonávání manuální
zahradnické práce při realizaci a údržbě zahradnických úprav.
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