
HLÁŠENÍ 16. 2. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Společnost Jižní Alfa nabízí k pronájmu nízkoenergetický 

bezbarierový nový byt 1+kk v Čejkovicích v přízemí, se 

dvorem, udírnou, zahrádkou a sklepem. Vybavení kuch. 

linka, samostatné wc a koupelna, cca 300m od kostela. 

Možnost parkování před bytem či ve dvoře. Topení 

podlahové a ohřev vody elekřinou. Bližší informace na 

telefonu 777 583 278. 

 

___________________________________________________________________________ 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do pracovního poměru nové 

zaměstnance na pozici: 

·             skladník s oprávněním řídit vysokozdvižný vozík 

·         stolař – obsluha dřevoobráběcích strojů včetně CNC strojů 

·         technolog výroby 

·         konstruktér nábytku 

·         kvalitář, vedoucího oddělení kvality 

·         specialista na sociální sítě 

·         řidič vnitropodnikové dopravy s oprávnění C+E 

·         údržbář-provozní elektrikář a další profese. 

Nabízí odpovídající mzdu a množství benefitů. Bližší informace naleznete 

na www.blanar.cz, na telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651. 

___________________________________________________________________________ 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 19. 2.  v 8.45 hod. prodávat 

roční slepice, mladé kuřice a chovné kohouty, krmivo pro 

nosnice a králíky, vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí 

kožky - cena 15 Kč/ks. 

 

___________________________________________________________________________ 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 

Bzenec  jako jedna z nejvýznamnějších škol v regionu 

nabízí atraktivní obory z oblasti gastronomie -

 Hotelnictví, Kuchař-číšník a Cukrář a další zajímavé 

obory Ekologie a životní prostředí, Lesní mechanizátor, 

Rybář a Zahradník. Škola poskytuje také vzdělání 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech 

Potravinářská výroba a Zahradnické 

práce. Nově nabízí čtyřletý maturitní obor Masér 

sportovní a rekondiční. Školu je možno navštívit 

kdykoliv po domluvě. Více informací na 

www.sosbzenec.cz.      

__________________________________________________________________________________ 

 

Místní knihovna oznamuje, že v sobotu 19. 2. bude z důvodu nemoci uzavřena. 

___________________________________________________________________________ 

http://www.blanar.cz/


 

Firma Vinařský ráj v Čejkovicích hledá do svého týmu 

fyzicky zdatného pomocníka do skladu na hlavní 

pracovní poměr. Mzda 24 – 28 tisíc Kč a k tomu další 

motivační ohodnocení. Více informací volejte na telefon 

602 378 990 nebo  na www.vinarskyraj.cz. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vinařský ráj v Čejkovicích pořádá 22. února od 9 

do 14 hodin servisní den nůžek Felco. Přijďte si 

nechat nabrousit, vyčistit a namazat své nůžky. 

Využijte navíc slevy 10% na nákup nových. Na vaši 

účast se těší tým Vinařského ráje. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  nabízí výhodné 

ceny v akci Proton.. Najdete v akčních cenách 

pračky, chladničky, televizory, mobilní telefony, 

kávovary, konvice a další sortimentu elektro. 

Přijímá i telefonické objednávky, zboží přiveze až k 

vám domů. Informace na prodejně Elektro Zrůcký 

Kobylí,  telefon  519 431 181. 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu 

mezinárodní společnost Westfalia 

Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: 

  

 Operátor / Operátorka výroby, Ruční montáž, Obsluha 

strojů, Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu) 

  
Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující 

finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 30.000,- Kč, 

široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na Facebooku, na e-

mailové adrese veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, nebo volejte bezplatnou náborovou 

linku 800 023 008. 

___________________________________________________________________________ 

 

Spolek Přátelé dobré zábavy 

pořádá 26.2.2022 MASOPUST. 

Sraz masek v 9 hodin před 

obecním úřadem.  
 

http://www.vinarskyraj.cz/
mailto:veronika.mrazkova@westfalia-mh.com

