
HLÁŠENÍ 23. 2. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Spolek Přátelé dobré zábavy pořádá v sobotu 26. 

února 2022 MASOPUST. Sraz masek v 9 hodin 

před obecním úřadem.  Letos bude soutěž o nejlepší 

doma vyrobenou masku. Hlasovat se bude přímo na 

místě a potom i na facebooku. 

___________________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________________ 

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. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá 

zaměstnance na pozici Prodavač/prodavačka-pokladní 

do prodejny Jednota Krumvíř č.38, 691 73. Nástup ihned 

nebo dohodou. Více informací na webových 

stránkách www.jednota.cz, sekce Kariéra, na prodejně 

nebo na telefonu 519 500 958. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kamenictví PIETRA nabízí možnost objednávky na 

veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %. 

Návrh, výroba a montáž nových pomníků, renovaci 

stávajících pomníků, obnovu nápisů, prodej a montáž 

náhrobních doplňků. 

Poradit, popřípadě objednat, si můžete za každého počasí 

v sobotu 26.2.2022 od 10.00 do 10.30hod. na místním hřbitově. 

http://www.blanar.cz/
http://www.vinarskyraj.cz/
http://www.jednota.cz/


___________________________________________________________________________ 

Restaurace a pizzerie Sahara v Šardicích příjme do svého 

týmu servírky a kuchařku. Nutnost řidičského průkazu 

skupiny B. Více informací ohledně platu a pracovní doby 

rádi zodpoví na telefonním čísle 601 222 902 nebo přímo v 

restauraci. Samozřejmostí je příspěvek na dopravu do práce 

a měsíční prémie. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
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-mailu 

veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, nebo 

volejte bezplatnou náborovou linku 800 

023 008. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

mailto:veronika.mrazkova@westfalia-mh.com

