HLÁŠENÍ 10. 8. 2022
___________________________________________________________________________
Obecní úřad Terezín oznamuje, že 31. srpna končí
splatnost poplatků za odpad a psa. Zaplatit můžete
v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny nebo
převodem na účet.

___________________________________________________________________________
Kornfeil spol. s r.o., se sídlem v Čejči, nabízí práci ve výrobě na hlavní
pracovní poměr, případně řemeslníky se živnostenským listem na pozici:
 zámečník - svářeč
 svařování metodou Co2 popřípadě TIG
 nástup možný IHNED .
V případě zájmu nebo dalších otázek prosím kontaktujte paní Radku
Čížkovou na telefonním čísle 518 309 638 nebo na e-mailu
cizkova@kornfeil.cz

______________________________________________________________
STAVEBNINY VAJBAR s.r.o. - prodejna stavebnin v Bořeticích přijme do stálého pracovního poměru
skladníka – prodavače pro tuto prodejnu.
Požadavky:
 Znalost stavebních materiálů
 Příjemné vystupování
 Znalost práce na PC
 Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík a praxe ve
skladovém hospodářství výhodou
Nabízí:
 Práci v přátelském pracovním kolektivu
 Stravenky
 Zázemí moderního pracoviště
 Občerstvení na pracovišti
V případě zájmu pošlete životopis
na boretice@stavebniny-vajbar.cz
nebo volejte na číslo +420 519 430 108.
__________________________________________________________________________________________

EG.D a.s. čl.sk. E.ON Česká republika a.s. oznamuje
občanům, že od 10. 8. 2022 do 12. 8. 2022 bude v naší obci
provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování.
Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům,
případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou
na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů,
garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude možný
v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem
a stavem zanechte na OÚ. Za maximální vstřícnost předem
děkujeme.
__________________________________________________________________________________

Nové zaměstnance přijme do svého týmu mezinárodní
společnost Westfalia Metal v Hustopečích na pozice ve
výrobě - s praxí i bez:
Operátor / Operátorka výroby, Manipulace
(VZV), Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez
průkazu), Specialist(k)a zákaznického servisu
s angličtinou nebo němčinou
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. Více informací: na Facebooku, na emailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo
volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008.
___________________________________________________________________________
Drůbežárna Prace bude v sobotu 13. 8. v
8:45 hod. prodávat
roční slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová
kuřata, káčata a krůty,
krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové
doplňky,
Dále vykupuje králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
___________________________________________________________________________

