
HLÁŠENÍ ze dne 26. 5. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Obchod TEXTIL – OBUV na Čejči oznamuje, že nabízí slevy 20 až 
50% na dětský, dámský a pánský textil. Dále nabízí obuv, kabelky, 
batohy, záclony, závěsy, povlečení aj. Otevírací doba od pondělí 
do soboty od 8 do 17h. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec nabízí 
studijní obory: Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Lesní 
mechanizátor, Rybář, Zahradník, Ekologie a životní prostředí. 
Škola  poskytuje také vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami v oborech Cukrářské práce a Zahradnické práce. Více 
informací www.sosbzenec.cz 

---------------------------------------------------------------------------------------
Firma SIMACEK HS, s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozici 
pracovník ostrahy do Brumovic. Pracovní činnost: zabezpečení 
provozu vrátnice, kontrola a evidence vozidel, evidence klíčů a 
návštěv, obchůzková činnost. Nabízí zázemí stabilní a úspěšné 
firmy, pravidelný měsíční příjem a možnost práce na zkrácený 
úvazek. Požadavky: spolehlivost, bezúhonnost, flexibilitu. Kontakt 
p. Ostřížek 602 961 580. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obchod 1. patro s textilem na Brněnské 540 v Mutěnicích nabízí 
slevy 20 až 50% na textil a obuv. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Kraví Hora v Bořeticích přijme do svého týmu na HPP nebo 
brigádu ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU. Nástup možný od 1. 6. 2021. Nabízí 
zajímavé finanční ohodnocení. Životopisy můžete zasílat na email 
reditel@kravihora.cz nebo telefon 724 558 277.  

http://www.sosbzenec.cz/
mailto:reditel@kravihora.cz


Společnost ZENERGO a.s. Šardice hledá dělníky do výroby. Plat 
21.000 – 25.000,- Kč, nástup možný ihned. Požadují 
komunikativnost, manuální zručnost, obsluha vysokozdvižného 
vozíku je podmínkou.  
Životopisy zasílejte elektronicky na kynera@zenergo.cz a nebo na 
adresu: Zenergo a.s., Šardice 788, 696 13 

 
  

Ordinace MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že dne 1. Června bude 

ordinovat výjimečně od 7 do 11hodin. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. z Brumovic přijme do pracovního poměru 
nové zaměstnance na pozici nákupčí se znalostí angličtiny, 
technolog výroby a konstruktér nábytku. Bližší informace 
naleznete na www.blanar.cz nebo na telefonu 727 807 451. 
--------------------------------------------------------------------------------

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na 
pozice zástupce/kyně vedoucí prodejny a prodavač/ka-pokladní 
v prodejně Jednota Krumvíř. Nástup ihned nebo dohodou. Více 
informací na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Firma Polyplast s.r.o. z Boleradic hledá pracovníky do výroby. 

Požadují manuální zručnost a samostatnost. Nabízí proškolení, 

jednosměnný provoz, práci na plný úvazek a dobré platové 

ohodnocení. Kontakt na emailu hrdy@polyplast.cz nebo telefonu 

608 235 323. 
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