
Zlín - volná místa.  
 

Čas vytvo ření souboru: 1.8.2017 03:55:25 
Celkem požadavk ů volných míst: 1068 

Celkem volných míst: 2629 
 

Požadovaná profese:  IT pracovníci Helpdesku (pro podporu obchodního syst ému)  
  Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (251) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: APLS spol. s r.o. , IČ 40942023 
  Místo výkonu práce: Vršava I 495, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Zlámalová Žaneta , e-mail: zlamalova@apls.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 17.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: implementace a servisní podpora obchodního a pokladního 
systému, komunikace se zákazníky z pracovišt ě help-desk 
Požadavky: SŠ či VŠ - se zaměřením na IT nebo elektrotechnický sm ěr, 
pokro čilá znalost práce na PC, ŘP sk. B 
Výhody: zázemí prosperující firmy, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006530763 

Požadovaná profese:  Asistenti pedagoga  
  Asistenti pedagogů (5312) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Základní škola Slušovice, okres Zlín,p říspěvková organizace , IČ 49156080, 
http://zsslusovice.cz 

  Místo výkonu práce: Školní 222, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Rostislav Šarman , tel.: +420 724 222 551, e-mail: 
rostislav.sarman@zsslusovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: asistent pedagoga, pro žáka vstupujícího do  1. třídy, 
asistence i ve školní družin ě 
Výhody: prémie, stravování  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12900000707 

Požadovaná profese:  Pomocné práce  
  Asistenti zubních techniků (32144) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jana Kobierská , IČ 72028785 
  Místo výkonu práce: ZUBNÍ LABORATO Ř, Antonínova 4466, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jana Kobierská , e-mail: janadent@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, komunikativnost, spolehlivost  
Náplň práce: pomocné práce v zubní laborato ři - modelace zubních 
náhrad, komunikace s léka ři, roznašení prací  

Poslední zm ěna: 31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12434140747 

Požadovaná profese:  Barmani, obsluha herny  
  Barmani (51320) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CEDA Zlín -A s.r.o. , IČ 26235668 
  Místo výkonu práce: CEDA Zlín -A s.r.o. - Provozovna Joker, budova areálu Svitu 1/7, Zlín  
  Komu se hlásit: Pí. Klímešová , tel.: +420 776 808 888, e-mail: prace@cedazlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p říjemný vzhled a vystupování a chu ť do práce.  
Nabízíme prémie, mimo řádné odm ěny.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638700749 

Požadovaná profese:  Betoná ř - zedník  
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci.  
Výroba železobetonových prefabrikát ů. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695850724 

Požadovaná profese:  Betoná ř - zedník  
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 31.5.2018 



  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci.  
Výroba železobetonových prefabrikát ů. 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  telefonicky od 7 
- 15 hodin.  

Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799760713 

Požadovaná profese:  Technolog betonu  
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme st ředoškolské vzd ělání daného sm ěru, pop ř. materiálového 
inženýra. 
Náplní práce je technologie výroby a zpracování beto nu. Kontrola kvality 
vzork ů betonu v laborato ři. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  e-mailem, 
telefonicky od 7 do 15 hodin nebo osobn ě ob 8 do 14 hodin.  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799770704 

Požadovaná profese:  Železář - pracovník pro vázání armatur  
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme spolehlivost, orientaci ve výkresové dokumentaci.  
Vázání armatur ve výrobn ě betonových prefabrikát ů. Vázání a st říhání 
výztuže. 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  telefonicky od 7 
- 13 hodin nebo osobn ě 7 - 13 hodin.  

Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799800774 

Požadovaná profese:  Obráběči kov ů 
  Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (7224) 
  Počet volných míst: 2 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EDTS, spol. s r. o. , IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol. s r. o. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Jana Tome čková , tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce ve strojní výrob ě, smysl pro d ůslednost a 
kvalitu práce, ochota zdokonalovat se a vzd ělávat v oboru, výborná 
orientace ve výkresové dokumentaci, odpov ědnost, spolehlivost a 
samostatnost p ři řešení pracovních úkol ů, komunika ční a organiza ční 
schopnost pro práci v týmu, schopnost a ochota prac ovat v České 
republice i v zahrani čí,znalost anglického jazyka výhodou.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057280775 

Požadovaná profese:  Brusi či 
  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 123-práce.cz s.r.o. , IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - bývalý areál Svitu, 64. budova, Zlín  
  Komu se hlásit: Anna Thurnerová , tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s odlitky r ůzných váhových kategorií, materiál ů 
a jejich broušení 
Požadavky: pe člivost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav, chu ť pracovat 
Výhody: možnost týdenních záloh  

Poslední zm ěna: 7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477990761 

Požadovaná profese:  Brusi č/ka kov ů CNC na kulato  
  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM konsult s.r.o. , IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - Tř. T.Bati - agentura práce, t řída Tomáše Bati 5334, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Zden ěk Večerka, Personalista , tel.: +420 777 776 355, e-mail: 
zdenek@kmkonsult.cz, adresa: Kaplanova 2836/2a, 767 01 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 38,75 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín  
- Náplň práce: broušení strojírenských díl ů na kulato (broušení vn ějších 
průměrů, čel atd.), čtení výkresové dokumentace, kontrolní m ěření, 
obráb ěný materiál - zakalená rychlo řezná ocel 
- Požadujeme: vyu čení v oboru kovoobráb ění, praxe 1 rok výhodou, 



zručnost, spolehlivo st  
- Nabízíme: práci na HPP, výkonnostní a docházkové pr émie, nástup 
možný ihned, závodní stravování 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou ad resu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +42077777 6355 p. Večerka 
8:00-16:00hod. Po obdržení životopisu Vás bude kont aktovat personální 
oddělení a dohodne s Vámi  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 11887130781 

Požadovaná profese:  Konstruktér vst řikovacích forem  

  Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech 
(21456) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: Požadujeme znalost software Catia5, Solidworks,AJ  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12621790739 

Požadovaná profese:  Technolog v plastiká řském pr ůmyslu  

  
Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 
(21453) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek,  minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce je vhodní pro muže.Náplní práce je dohled nad dodržováním 
technologických postup ů, pracovní a výrobní dokumentace, vedení 
technických zkoušek. Benefity: p říspěvek na stravování, odm ěna za 
docházku, týden dovolené navíc, mimo řádné odm ěny 2x ro čně. 

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12753760791 

Požadovaná profese:  Chovatel a ošet řovatel koní  
  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a. s. , IČ 25318136 
  Místo výkonu práce: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a. s. - Růmy, Růmy 1598, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Denis Budankov , tel.: +420 602 723 408, e-mail: personalni@ifzone.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme na HPP do rodinné stáje s ko ňmi,ošet řování koní a dalších 
domácích a hospodá řských zví řat. 
- Požadavky: ŘP,vynikající vztah ke zví řatům,dobrý zdravotní stav bez 
alergií,pe člivost,spolehlivost,loajalita, smysl pro po řádek,manuální 
zručnost,všeobecná údržba a po řádek ve stájích,údržba ohrad. 
- Nabízíme:stabilní práci v dobrém kolektivu.PP doho dou.  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12664690735 

Požadovaná profese:  Ošetřovatelé koní  
  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SYGNUM, s.r.o. , IČ 26889641 
  Místo výkonu práce: SYGNUM, s.r.o. - Napajedla, Zámecká 582, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Benková Martina , tel.: +420 602 434 285, e-mail: benkova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošet řování koní v areálu H řebčína Napajedla  
Požadavky: dobrý vztah ke koním 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 21.4.2017 03:06:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385290771 

Požadovaná profese:  Ošetřovatelé koní - stájníci  
  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: K - Logistik, s.r.o. , IČ 25825003 

  Místo výkonu práce: 
K - Logistik, s.r.o. - Zádveřice, Ranč Lucky Valley, Zádve řice 8, Zádve řice-
Raková, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Monika Julinová , e-mail: monikajulinova@luckyvalley.net 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenost s prací se zví řaty (kon ě, krývy apod.), spolehlivost, 
osobní zdraví, loajálnost, dobrý vztah ke zví řatům, ŘP na traktor výhodou, 
pracovitost 
Náplň práce: každodenní mistování box ů, vodění koní do výb ěhu, čištění 
koní, úklid stájí, bránování jezdecké haly, odvoz h noje, dovoz pilin, 
venkovní práce na ran či oprava ohrad aj.), práce s k řovino řezem a další 
pot řebné práce kolem ran če 
Výhody: v p řípadě nutnosti zajistíme ubytování, p říspěvek na dopravu, 
obědy zdarma, finan ční odm ěny, bonusy (poukázky do wellness apod.)  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10090960732 



Požadovaná profese:  Ošetřovatelé prasat  
  Chovatelé a ošetřovatelé prasat (61212) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZEMET spol. s r.o. , IČ 44125925, http://www.zemet.cz 
  Místo výkonu práce: ZEMET spol. s r.o. - farma Myslo čovice, Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Mikoška Aleš , tel.: +420 605 900 966, e-mail: mikoska.ales@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošet řování vep řů dle rozpisu, minimální práce s PC , 1 - 2 
víkendy v m ěsíci dle domluvy 
Požadavky: manuální zru čnost, spolehlivost a pracovní nasazení 
Výhody: placené p řesčasy, závodní stravování  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614680736 

Požadovaná profese:  Ošetřovatelé skotu, doji č/ka 
  Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ , IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádve řice 425, Zádve řice-
Raková, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Adéla Rafajová , tel.: +420 577 452 185, e-mail: dzadverice@volny.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o volné místo zasílat životopi na e -mail, hlásit se telefonicky v 
době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo se zastaví osobn ě na pracovišti ve 
stejnou dobu.  

Poslední zm ěna: 18.1.2017 01:10:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132910773 

Požadovaná profese:  Doji č/ka - ošet řovatelé zví řat 
  Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (6121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zemědělské družstvo Olšava , IČ 00135313 
  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luha čovic  
  Komu se hlásit: Edita Kolá říková , tel.: +420 739 573 515, e-mail: zd_olsava@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody:  Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce i o víkendech dle rozpisu sm ěn. 
Možnost ubytování, dotované ob ědy. 
 
Zájemci se hlásit osobn ě, telefonicky nebo e-mailem.  



Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756390752 

Požadovaná profese:  Cukrá ři 
  Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Fusková , IČ 13659057 
  Místo výkonu práce: Marie Fusková - Cukrárna Kavárna Maruška, Vodní 4208, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Marie FUSKOVÁ , tel.: +420 601 203 237,723 708 321 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimáln ě 1 rok ve výrob ě dort ů, zákusk ů, cukroví, zmrzlinových 
pohár ů, palačinek, studených dezert ů. 
Pracovní doba od 9:00 hoodin.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039660725 

Požadovaná profese:  Čalouník / čalounice  
  Čalouníci a příbuzní pracovníci (7534) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lukáš Janoštík , IČ 75652323 
  Místo výkonu práce: Lukáš Janoštík - Otrokovice, Bezru čova 1168, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Bc. Lukáš Janoštík , tel.: +420 774 140 130, e-mail: lukas@janostikova.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: čaloun ění čalounických výrobk ů, sedacího nábytku, šití.  
Požadavky: vyu čení v oboru, spolehlivost, samostatnost.  
Zkrácená pracovní doba, osobní ohodnocení navíc, st abilní zázemí, 
přátelské prost ředí, rodinný podnik.  

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597420750 

Požadovaná profese:  Šičky / pomocní čalouníci  
  Čalouníci a příbuzní pracovníci (7534) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lukáš Janoštík , IČ 75652323 
  Místo výkonu práce: Lukáš Janoštík - Otrokovice, Bezru čova 1168, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Bc. Lukáš Janoštík , tel.: +420 774 140 130, e-mail: lukas@janostikova.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 85 do 100 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: šití, st říhání, čaloun ění. 
Požadavky: nutná praxe v šití na PR ŮMYSLOVÉM ŠICÍM STROJI (vhodné 
pro ši čky bot), spolehlivost, samostatnost (ostatní zau číme). 
Pracovní doba - dohodou, osobní ohodnocení navíc, s tabilní zázemí, 
přátelské prost ředí, rodinný podnik  



Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597430741 

Požadovaná profese:  Číšníci / servírky  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Hotel AMBRA s.r.o. , IČ 29139627 
  Místo výkonu práce: Hotel Ambra s.r.o. - Luhačovice, Solné 1055, 763 26 Luhačovice  
  Komu se hlásit: Eva Fialová , tel.: +420 778 485 224, e-mail: fialova@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Turnusové sm ěny - 6:30-22:00 (celý den / ranní / 
odpolední) 
 
Náplň práce: Obsluha host ů v restauraci hotelu, snídan ě, obědy, ve čeře, 
včetně souvisejících činností obvyklých restaura č-ních za řízeních, 
spolupráce s vedením restaurace a kuchyn ě, obsluha hotovostní a 
bezhotovostní pokladny, obsluha p ři slavnostních a mimo řádných 
příležitostech 
 
Požadavky: Komunikativní osoba, p říjemné, vst řícné vystupování a 
jednání s hosty, empatie, barmanský, someliérský ku rz a další vzd ělání s 
oboru výhodou. Znalost pravidel a manipulace s pokl adní hotovostí, 
poctivost p ři nakládání se sv ěřenými prost ředky. Znalost nejmén ě 1 
cizího jazyka - angli čtina, n ěmčina (ruština) 
 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracovišt ě, stravování v míst ě za 
zvýhodn ěnou cenu (30 K č), neku řácké prost ředí, přátelský kolektiv, 
možnost platového r ůstu (osobní ohodnocení za znalost jazyka, odborné 
vzdělání,..)  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 00:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839680772 

Požadovaná profese:  Číšníci / servírky  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Hotel AMBRA s.r.o. , IČ 29139627 
  Místo výkonu práce: Hotel Ambra s.r.o. - Luhačovice, Solné 1055, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Slintáková Jitka , tel.: +420 778 485 226, e-mail: bowling@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 10:00 -22:00 (krátký/dlouhý týden)  
 
Náplň práce: Obsluha host ů na Bowlingu U Solného pramene, v četně 
souvisejících činností obvyklých v restaura čních za řízeních. Spolupráce s 
vedením hotelu a kuchyn ě. Obsluha hotovostní a bezhotovostní pokladny. 
Obsluha p ři slavnostních a mimo řádných p říležitostech 
 



Požadavky: Komunikativní osoba, p říjemné , vst řícné vystupování a 
jednání s hosty, empatie, barmanský, sommeliérský k urz a další vzd ělání 
s oboru výhodou. Znalost pravidel a manipulace s po kladní hotovostí, 
poctivost p ři nakládání se sv ěřenými prost ředky. Ideální znalost nejmén ě 
1 cizího jazyka - angli čtina, n ěmčina (ruština) 
 
Možnost ubytování v blízkosti pracovišt ě, stravování v míst ě za 
zvýhodn ěnou cenu (30 K č), neku řácké prost ředí, přátelský kolektiv, 
možnost platového r ůstu (osobní ohodnocení za znalost jazyka, odborné 
vzdělání,..)  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839690763 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky.  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jaromír Kotrba , IČ 18131999 
  Místo výkonu práce: Jaromír Kotrba -MIKOP, Tluma čov, Nádražní 852, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Jaromír Kotrba , tel.: +420 739 032 892 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 12 100 do 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompl. servis pro hosty, p řijímání objednávek, servírování 
nápoj ů, účtování. 
Požadavky: praxe v oboru, schopnost jednání s lidmi , spolehlivost, 
samostatnost, zodpov ědnost, pracovitost, čas. flexibilita, čistý tr. rejst řík. 
Zdravotní pr ůkaz výhodou.  

Poslední zm ěna: 2.11.2016 02:00:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11006180758 

Požadovaná profese:  Číšník / servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FLAREST, s. r. o. , IČ 29223946 
  Místo výkonu práce: FLAREST s.r.o. - sídlo, Masarykovo nám ěstí 205, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Tomáš Fládr , tel.: +420 608 822 819, e-mail: info@pizzahallo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: zodpov ědnost  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076200722 

Požadovaná profese:  Číšník, servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Valašský Ogar, s.r.o. , IČ 25503529 
  Místo výkonu práce: Hlavní 47, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  



  Komu se hlásit: Radek Bulí ček, tel.: +420 774 846 664, e-mail: rbulicek@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- Vzdělání v oboru 
- Min. 1 rok praxe 
- Pracovitost, zodpov ědnost, samostatnost 
- Loajalita, týmový duch 
Nabízíme: 
- Inspirativní prost ředí s p řátelskou firemní kulturou zam ěřenou na 
týmovou práci 
- Možnost kreativn ě tvo řit 
- Možnost ubytování a stravování 
- Vstřícnost p ři plánování sm ěn 
Nástup ihned!  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12718230758 

Požadovaná profese:  Číšník, servírka.  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Božena Jílková , IČ 10567259 
  Místo výkonu práce: Božena Jílková - hotel Litovel, Dr. Veselého 329, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Kodetová , tel.: +420 577 131 109, e-mail: litovel@luhacovice-hotel.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 do 30.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 8 -18 hod.  
Příspěvek na stravu.  

Poslední zm ěna: 26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176260752 

Požadovaná profese:  Číšník, servírka.  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské nám ěstí 436, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc  



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, 5 dn ů.  
Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čení v oboru nebo praxe v oboru výhodou - nezaučené 
zaučíme, profes. p řístup, samostatnost, komunikativnost, ochota 
pracovat ve sm ěnném provozu. 
Nabízíme Náborový p říspěvek ve výši 5 000K č pro uchaze če vyu čené v 
oboru s praxí 2 roky a více,3 000K č pro uchaze če vyu čené v oboru s praxí 
méně než 2 roky nebo 3 000K č pro uchaze če bez vyu čení v oboru, avšak s 
praxí v oboru min. 2 roky. 
Benefity: 25 dn ů dovolené, celodenní zam ěstnanecké stravování, výh. 
rekreace do Jáchymova, Fr. Lázní, Pieš ťan a Jeseníku,, gastro seminá ře, 
přísp. na penzijní p řip. 
 
Možn. zaměstn. ubytování za nízké ceny.  

Poslední zm ěna: 31.7.2017 12:06:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12110700746 

Požadovaná profese:  Číšník, servírka.  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázně Luha čovice, a. s. - Alexandria, Masarykova 567, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
vyučení v oboru, nebo praxe v oboru výhodou, profesioná lní p řístup, 
samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat ve s měnném provozu, 
přijmeme i šikovného absolventa 
Nabízíme náborový p říspěvek ve výši 3 000-5 000,- K č! 
 
Benefity:  
Pracovní doba 7,5 hod/denn ě, 25 dnů dovolené, zam. stravování p řátelský 
kolektiv a moderní pracovní prost ředí, zvýhodn ěné vým ěnné rekreace do 
Jáchymova, Františkových Lázní, Pieš ťan a Jeseníku, možnost 
zaměstnaneckého ubytování za nízké ceny, p říležitost aktivn ě se podílet 
na banketech, recepcích nebo podobných kuliná řských akcích špi čkové 
úrovn ě, účast na gastro seminá řích pod vedením odborník ů. 
 
Kontakt emailem, telefonicky nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 10.7.2017 10:06:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883870771 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Radomír Svoboda , IČ 14638151 
  Místo výkonu práce: Radomír Svoboda - Osvobození 34, Osvobození 34, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Radomír Svoboda , tel.: +420 603 503 148 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 600 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha host ů.  
Krátký - dlouhý týden. 
Kontakt osobn ě po telefonické domluv ě. 

Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630390759 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Obec Tichov , IČ 48471640 
  Místo výkonu práce: Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky  
  Komu se hlásit: Josef Mudrák , tel.: +420 731 959 522, e-mail: starosta@tichov.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Obsluha v pohostinství.  
Možnost domluvy ohledn ě nápln ě práce a pracovní doby p ři osobním 
setkání. Možno i brigádn ě. 
Kontaktovat osobn ě po telefonické domluv ě. 

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756370770 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PIVOVAR Bylnice s. r. o. , IČ 02694981 
  Místo výkonu práce: Mýto 44, Bylnice, 763 31 Brumov -Bylnice  
  Komu se hlásit: Robert Sudický, Jednatel. , tel.: +420 777 571 719 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, komunikativnost, zodpov ědnost.  
Výhody: p říspěvek na dopravu, čtvrtletní odm ěny. 
Možno i brigádn ě. 
Kontaktovat telefonicky.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793410705 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Martina Pavlíková , IČ 05936811 

  Místo výkonu práce: 
Martina Pavlíková - Restaurace Pod Hradem, H. Synkové 938, Brumov, 
763 31 Brumov-Bylnice  

  Komu se hlásit: Martina Pavlíková , tel.: +420 605 526 377 
Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 70 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha v restauraci v dob ě od 10 do 14 hod, p řípadn ě víkendy dle 
domluvy.  
Kontaktovat osobn ě či telefonicky.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936000705 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka.  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NICOMA, s. r. o. , IČ 25530542 
  Místo výkonu práce: NICOMA, s. r. o. - sídlo, Slavi čín, Osvobození 54  
  Komu se hlásit: Roman Machala , e-mail: r.machala@nicoma.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provoz v pivnici Slavi čan nebo v baru A clubu.  
Požadujeme zkušenosti a praxi v oboru gastronomie, příjemné 
vystupování, samostatnost, flexibilitu, odolnost v ůči stresu. 
Nabízíme dobré platové podmínky a stabilní zázemí.  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839820743 

Požadovaná profese:  Číšník/servírka.  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jiří Koller , IČ 13655850 
  Místo výkonu práce: Jiří Koller - sídlo, Pote č 68, 766 01 Valašské Klobouky  
  Komu se hlásit: Iva Kollerová , tel.: +420 731 188 566 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme 2 roky praxe.  
Pracovní doba: krátký, dlouhý týden. 
Kontaktovat osobn ě. 

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018110720 

Požadovaná profese:  Pokladní, obsluha baru  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. , IČ 26232375 

  Místo výkonu práce: 
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. - Zlín, t řída Tomáše Bati 387, Louky, 763 
02 Zlín 4  



  Komu se hlásit: Radim Sekanina , tel.: +420 739 681 248, e-mail: rsekanina@edpsro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: evidence recep čního systému, obsluha host ů, obsluha 
herních za řízení, práce s interním pokladním systémem.  
Vhodné pro absolventy - zau číme 
Výhody: zvýhodn ěné telefonní tarify  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649320794 

Požadovaná profese:  Pokladní, obsluha baru  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. , IČ 26232375 

  Místo výkonu práce: 
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. - Zlín, t řída Tomáše Bati 387, Louky, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Radim Sekanina , tel.: +420 739 681 248, e-mail: rsekanina@edpsro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 120 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: evidence recep čního systému, obsluha host ů, obsluha 
herních za řízení, práce s interním pokladním systémem.  
Vhodné pro absolventy - zau číme 
Výhody: zvýhodn ěné telefonní tarify  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649310706 

Požadovaná profese:  Servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Margherita ristorante s. r. o. , IČ 05982936 
  Místo výkonu práce: Margherita ristorante s. r. o. Zlín, Švermova 100, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Martina Bobowsky , tel.: +420 733 763 136, e-mail: info@pizzamargherita.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Osobní kontakt: Zlín - Malenovice, Švermova 100 v čase od 9:00 do 15:00  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018140790 

Požadovaná profese:  Servírka / číšník  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: Magdaléna Šestáková , IČ 04773934 

  Místo výkonu práce: 
Magdaléna Šestáková - Malenovice, Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Bc. Magdaléna Šestáková , tel.: +420 775 869 822, e-mail: 
magda.sestakova@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nov ě otev řené provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve 
Zlíně-Malenovicích hledáme osobu na pozici servírka/ číšník.  
Náplň práce: servis, obsluha, p říprava kávy, p říprava míchaných nápoj ů. 
Požadavky: praxe, samostatnost 
Výhody: strava, firemní oble čení 

Poslední zm ěna: 25.4.2017 01:06:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560920717 

Požadovaná profese:  Servírka - číšník  
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FAKT, spol. s r.o. , IČ 47910011 
  Místo výkonu práce: FAKT, spol. s r.o. - Pozlovice, Hlavní 67, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Mlček František , tel.: +420 603 512 859, e-mail: fakt@avonet.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:obsluha host ů restaurace a spoušt ění bowlingu dle 
objednávek 
Požadavky:bezúhonnost, čistota, serióznost, poctivost, p říjemné 
vystupování  
Veškeré zam ěst.výhody + po 3 m ěsících náborový p říspěvek 10000,- k č 

Poslední zm ěna: 30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783510788 

Požadovaná profese:  Servírka / číšník, pokojská  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Magdaléna Šestáková , IČ 04773934 

  Místo výkonu práce: 
Magdaléna Šestáková - Malenovice, Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Bc. Magdaléna Šestáková , tel.: +420 775 869 822, e-mail: 
magda.sestakova@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nov ě otev řené provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve 
Zlíně-Malenovicích hledáme osobu na pozici servírka/poko jská. 
Pracovní doba: pond ělí - pátek 7:00 - 14:30, jednou za 14 dní obsluha p řes 
víkend - sobota i ned ěle 



Náplň práce: obsluha při snídaních, úklid pokoj ů, obsluha v dob ě obědů 
Požadavky: flexibilní osoba, smysl pro po řádek, praxe s obsluhou v 
restauraci  

Poslední zm ěna: 18.3.2017 00:46:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12356370706 

Požadovaná profese:  Vrchní číšník, servírka  
  Číšníci a servírky (51310) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luha čovice, a. s. - Miramonti d ětská lé čebna, Čes. armády 465, 763 
26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
Minimáln ě vyu čení v gastro oboru nebo st řední hotelová škola, praxe v 
oboru minimáln ě 5 let, schopnost vést kolektiv servírek a číšníků, 
profesionální p řístup, samostatnost, komunikativnost, ochotu pracov at ve 
směnném provozu, p říjemné a vst řícné vystupování p ři jednání s hosty 
Nabízíme náborový p říspěvek ve výši 5 000,- K č! 
 
Benefity:  
Zázemí a stabilita silné spole čnosti, pracovní doba jen 37,5 hod/týdn ě, 25 
dnů dovolené, zam ěstnanecké celodenní stravování, pracovní od ěv, 
přátelský kolektiv a moderní pracovní prost ředí, možnost profesního 
růstu, zvýhodn ěné vým ěnné rekreace do Jáchymova, Františkových 
Lázní, Pieš ťan a Jeseníku, p říležitost aktivn ě se podílet na banketech, 
recepcích nebo podobných kuliná řských akcích špi čkové úrovn ě, účast 
na gastro seminá řích pod vedením odborník ů. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025290757 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PAHRBEK s.r.o. , IČ 49975005 
  Místo výkonu práce: Pahrbek 735, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Vaňourková Hana ml. , tel.: +420 731 823 282, e-mail: recepce@pahrbek.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten  zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha host ů, příprava restaurace pro denní chod, oslavy, 
akce, objednávky pro kuchyni, komunikace s kuchyní,  kasírování 
Požadavky: profesionální p řístup, flexibilita, komunikativnost, vyu čen a 
praxe v oboru výhodou 
ubytování v areálu, zam ěstnanecké benefity  



Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12018930792 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Martin Slavík , IČ 87085658 
  Místo výkonu práce: Martin Slavík - Vizovice, Masarykovo nám. 1054, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Martin Slavík , tel.: +420 603 469 522 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 8.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: možnost ubytování  
Osobní návšt ěva na pracovišti v dob ě od 10 do 17 hod.  

Poslední zm ěna: 31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253990795 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Luděk Hyn čica , IČ 64463273 
  Místo výkonu práce: Luděk Hyn čica - Malenovice, Masarykova 62, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Luděk Hyn čica , tel.: +420 724 601 435, e-mail: mungis@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hospůdka NA ROŽKU v Malenovicích.  
Náplň práce: obsluha host ů (příprava nápoj ů), manipulace s fin. 
hotovostí, provád ění inventur 
Požadavky: spolehlivost, zodpov ědnost, p říjemné vystoupení, 
samostatnost, praxe v oboru vítána 
Práce v režimu krátký/dlouhý týden.  

Poslední zm ěna: 28.3.2017 00:49:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12409020754 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jiří Daněk, IČ 65825071 

  Místo výkonu práce: 
Jiří Daněk - nám.3.kv ětna, Otrokovice, nám. 3. kv ětna 1820, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Daněk Ji ří, tel.: +420 605 979 579, e-mail: moraviaman@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava kávy, nealkoholických a alkoholických nápoj ů, 
servis a obsluha zákazníku, úklid 
Požadavky: zájem o práci v gastronomii, p říjemné vystupování, 
samostatnost, komunikativnost  

Poslední zm ěna:  29.3.2017 00:49:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12418110721 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: INTER ZNOJEMIA Group, a.s. , IČ 26910420, http://www.niva.cz 

  Místo výkonu práce: 
INTER ZNOJEMIA Group, a.s. - Wellness Hotel Niva - Luhačovice - 
Pozlovice, Antonína Václavíka 336, Pozlovice, 763 2 6 Luhačovice  

  Komu se hlásit: Renata Míčová , tel.: +420 577 131 326, e-mail: provozni@niva.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme prémie, závodní stravování.  
Zájemci se hlásit telefonicky ve všední dny 8-15 ho d. nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 28.4.2017 01:06:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12589860764 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: EKOREGIONAL, s.r.o. , IČ 60716932 

  Místo výkonu práce: 
EKOREGIONAL, s.r.o. - Lanáček Otrokovice, Mánesova 1916, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Jan Páleník , tel.: +420 777 123 182, e-mail: kaj1@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Nápl ň práce: obsluha host ů, řízení směny, organizace 
provozu, čepování nápoj ů 
Požadavky: praxe 
Výhody: p říspěvek na stravu 
 
 

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740280798 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Miokra, s.r.o. , IČ 06075185 
  Místo výkonu práce: Masarykovo nám. 650, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Rostislav Okrutský , tel.: +420 608 878 422, e-mail: belmondo.cz@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

POžadavky: vyu čení v oboru nebo praxe min. 1 rok  
Výhody: strava, ubytování 
Otvírací doba: 3x týdn ě 11 - 22 hod, o víkendu 11 - 23 hod.  



Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870690702 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jitka Ridlová , IČ 74665758 
  Místo výkonu práce: Jitka Ridlová - Otrokovice, J. Jab ůrkové 1819, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jitka Ridlová , tel.: +420 602 704 266, e-mail: info@sportcentrum-ot.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 25.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky  
 

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915680757 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jiří Pecha , IČ 18174540 
  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba , e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náborový jednorázový p říspěvek 5000, -Kč. 
Možnost personálního ubytování.Nadstandardní mzda od povídající 
pracovním výkon ům. 
Pracovní doba : krátký a dlouhý týden 
Zájemci kontaktovat telefonicky 8-16 hod. nebo e-ma ilem.  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915670766 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SLAVGAST s.r.o. , IČ 26931036 
  Místo výkonu práce: náměstí Mezi Šenky 123, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Petr Münster , tel.: +420 577 342 315, e-mail: slavgast@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha host ů v restauraci v č. účtování.  
Požadavky: spolehlivost 
Pracovní doba: 8-20 hod. 
 



Zájemci se hlásit osobn ě, telefonicky nebo e -mailem.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915700739 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (51310)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: ADAMANTIS GROUP, s. r. o. , IČ 04363469 

  Místo výkonu práce: 
ADAMANTIS  GROUP, s. r. o. - Adamantino Pozlovice, Pozlovice 337, 763 
26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA , tel.: +420 734 572 020, e-mail: 
vyslouzilova@adamantino.cz 

Vlastnosti volného mís ta 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jednoduchá i složitá obsluha hosta, zakládá ní raut ů, 
coffeebreak ů, míchání drink ů, vedení sm ěny,  
Požadavky: znalost sv ětového jazyka výhodou, barmanský kurz, 
baristický kurz výhodou 
Výhody: ubytování na hotelu, strava, podíl na tržbá ch, masáže  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050370786 

Požadovaná profese:  Číšníci a servírky (5131)  
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Dagmar Hlavá čková , e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 800 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
*vyučení v oboru 
*spolehlivost a zájem na sob ě pracovat 
*příjemné jednání a vystupování 
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní zp ůsobilost 
 
Nabízíme: 
•silné zázemí stabilní české spole čnosti 
•motivující finan ční ohodnocení (základní plat + p říplatky + bonusy) 
•roční odm ěnu 
•příjemné pracovní prost ředí 
•samostatnou práci 
•možnost seberealizace 
•možnost využít dalšího vzd ělávání 
•zaměstnanecké slevy a zvýhodn ěné rekreace v rámci Royal Spa 
•možnost ubytování 
•zajišt ění stravování 
•příspěvek na dopravu  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:15:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454330715 



Požadovaná profese:  kucha ř/ka 
  Číšníci, servírky a barmani (513) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kvit.co, s. r. o. , IČ 29361150 
  Místo výkonu práce: Kvit.co s.r.o. - Maxima, K. H. Máchy 1230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovi ce 2 
  Komu se hlásit: Petr Bludský , tel.: +420 730 105 863, e-mail: info@restauracemaxima.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme servírku/ čísníka na krátký/dlouhý týden. Možno i po vyu čení. 
Požadujeme kreativitu a zájem rozvíjet se v oboru g astronomie.  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614710709 

Požadovaná profese:  Obsluha kavárny  
  Číšníci, servírky a barmani (513) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stretto s.r.o. , IČ 25530551 
  Místo výkonu práce: Stretto s.r.o. Cafe Slavia Luha čovice, Dr. Veselého 139, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Adam St říteský , tel.: +420 776 000 054, e-mail: adam.stritesky@xpp.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Obsluha baru, roznos káv a zákusk ů pro zákazníky  
 
Požadavky: praxe v obsluhování zákazník ů v kavárn ě a cukrárn ě, chystání 
drink ů za barem, roznos kávy, pití a p říjemné vystupování. 
 
Pracovní doba: pond ělí - neděle od 10 - 22. Krátký a dlouhý týden, (první 
týden po, ut, pa, so, ne. Druhy tyden streda a čtvrtek)  
 
Zájemci se hlásit e-mailem.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12689020760 

Požadovaná profese:  Obsluha sázkových za řízení a baru  
  Číšníci, servírky a barmani (513) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: T & S T a p e & S o n s s. r.o. , IČ 25450212 
  Místo výkonu práce: T & S T a p e & S o n s s. r.o. - Zlín, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Žatecký , tel.: +420 608 807 880, e-mail: patrikzatecky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 25.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  
Poznámka k volnému 

místu: Forbes club Zlín  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731770794 

Požadovaná profese:  Číšníci, servírky a barmani (513)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Jiří Kvapil , IČ 41576641 
  Místo výkonu práce: Jiří Kvapil - Podlesí II., Podlesí II 5609, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Ingrid Holomková , tel.: +420 607 912 224, e-mail: holomkova.i@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 10 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oblasti pohostinství, komunikati vnost, samostatnost, 
vst řícný p řístup, flexibilita, ŘP sk. "B"  
Pracovní doba: Po-Pá 15:00 - 22:00 hod. So 11:00-24 :00 hod.  
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě v dob ě od 15:00 do 20:00 hod.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830120743 

Požadovaná profese:  Dělníci v oblasti výstavby budov  
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BEEREAL s.r.o. , IČ 05397618 
  Místo výkonu práce: BEEREAL s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Mykhailo Betsa , tel.: +420 773 251 552 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR 
Náplň práce: pomocné práce na stavbách  
Požadavky: vzd ělání není rozhodující, praxe na stavb ě alespo ň 1 rok, ŘP 
sk. "B", časová flexibilita, komunikativnost, čistý trestní rejst řík, ochota 
učit se novým v ěcem 
Práce na stavbách je fyzicky náro čná - fyzický stav uchaze če musí 
odpovídat  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972390740 

Požadovaná profese:  Pomocní d ělníci  
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Daniel Macků, IČ 67514251 
  Místo výkonu práce: Daniel Mack ů - sídlo, Na Vyhlídce 1402, Brumov, 763 31 Brumov -Bylnice  
  Komu se hlásit: Daniel Mack ů, tel.: +420 603 964 348, e-mail: danmacku@post.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve Zlínském kraji.  
Náplň práce: pomocné práce ve stavebnictví apod. 
Požadavky: ŘP sk. B 
Kontaktovat telefonicky do 18 hod.  

Poslední zm ěna: 11.3.2017 01:04:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12143910733 

Požadovaná profese:  ZEDNÍK/-CE - PRACOVNÍK/ -CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SERVIS 4U s.r.o. , IČ 28815939 
  Místo výkonu práce: Valdštejnovo nám ěstí 76, Staré M ěsto, 506 01 Ji čín 1 
  Komu se hlásit: Volodymyr Pikulskyy , tel.: +420 776 364 120, e-mail: pikulyk@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2016 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

ZEDNÍK/-CE - pracovišt ě celá ČR (dle zakázek).  
V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: pikulyk@sezn am.cz 
Osobní setkání či dotazy po p ředchozí telefonické domluv ě na tel.: 776 
364 120 p. Pikulskyy. 
 
Požadujeme min. základní vzd ělání, podmínkou praxe. 
Nabízíme PP na dobu neur čitou, pružná pracovní doba. Zajišt ění dopravy 
z Jičína na p říslušné pracovišt ě/staveništ ě. 

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, číslo volného místa: 
10576430794 

Požadovaná profese:  ZEDNÍK/CE - PRACOVNÍK/CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SERVIS 4U s.r.o. , IČ 28815939 
  Místo výkonu práce: Valdštejnovo nám ěstí 76, Staré M ěsto, 506 01 Ji čín 1 
  Komu se hlásit: Volodymyr Pikulskyy , tel.: +420 776 364 120, e-mail: pikulyk@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

ZEDNÍK/CE - PRACOVNÍK/CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ - 
pracovišt ě celá ČR. 
V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: pikulyk@sezn am.cz 
Osobní setkání či dotazy po p ředchozí telefonické domluv ě na tel.: 776 
364 120 p. Pikulskyy. 
 
Požadujeme min. základní vzd ělání, praxe výhodou. 
Nabízíme PP na dobu neur čitou, pružná pracovní doba. Zajišt ění dopravy 
z Jičína na p říslušné pracovišt ě/staveništ ě. Nabídka je vhodná i pro 



absolventy, ob čany EU a cizince na pracovní povolení.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, číslo volného místa: 
12268080724 

Požadovaná profese:  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130)  
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Agristav s.r.o. , IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus , tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín: dle zakázek v rámci celé ČR 
Náplň práce: pomocné práce ,na stavbách 
Požadavky: vzd ělání není rozhodující, ŘP sk. B, výhodou, čistý trestní 
rejst řík 
Práce je provád ěna na stavbách a je fyzicky náro čná, musí odpovídat 
zdravotní stav 
Hlásit se telefonicky na e-mail nebo osobn ě na adrese Zálešná VIII 5873, 
Zlín každou ST ŘEDU 9-12 hod.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071170787 

Požadovaná profese:  Dlaždiči 
  Dlaždiči (71123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Agristav s.r.o. , IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus , tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: výstavba budov  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 11:16:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12041220713 

Požadovaná profese:  Asistenti dispe čera 
  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: V-SPED, s. r. o. , IČ 26972034 
  Místo výkonu práce: V-SPED, s. r. o. - Otrokovice, Smetanova 1929, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Petr Šimek , e-mail: prace@vsped.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 



  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: velmi dobrá znalost 1 sv ětového jazyka (AJ, NJ, ŠJ) slovem i 
písmem, výborná znalost práce na PC (MS office, inte rnet), ŘP sk. "B" 
výhodou, samostatnost, flexibilita, pe člivost, zodpov ědnost, dobré 
komunika ční znalosti, loajalita 
Náplň práce: asistenti dispe čera (mezinárodní dopravy), logistika, 
komunikace se zahran. partnery, zpracování administ rativy spojené s 
logistikou  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845790705 

Požadovaná profese:  Dispe čer MKD  
  Dopravní dispečeři (43232) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dominion Drive s.r.o. , IČ 04673450 
  Místo výkonu práce: Dominion Drive s. r. o. - sídlo, Ševcovská 3693, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Irena Bo čková , tel.: +420 773 604 767, e-mail: dominiondrive@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 13.4.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 50 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: NJ, AJ, práce na PC.  

Poslední zm ěna: 12.5.2016 00:53:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10575160773 

Požadovaná profese:  Doručovatelé balíkoví s řízením motorového vozidla  
  Doručovatelé listovních poštovních zásilek (44125) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Česká pošta, s.p. , IČ 47114983 
  Místo výkonu práce: Česká pošta s.p. - Depo Zlín, Hlavni čkovo náb řeží 7026, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Alena Tománková , tel.: +420 605 220 731, e-mail: kriz.petr.2@cpost.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava balíkových zásilek a jejich doru čování do firem a 
domácností, uložení nedoru čených zásilek na ukládacích poštách, 
vyúčtování zásilek a finan ční hotovosti po návratu na pracovišt ě, řízení 
motorového vozidla 
Pracovní pom ěr na dobu ur čitou 1 rok s možností následného 
prodloužení na dobu neur čitou.  
Možnost brigády formou DPP / DP Č - hodinová odm ěna 78,- Kč. 
Výhody: 5 týdn ů dovolené, stravenky, p říspěvek na dovolenou a d ětské 
tábory, možnost rekreace ve vlastních rekrea čních za řízeních  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774620738 



Požadovaná profese:  Doručovatelé listovní p ěší 
  Doručovatelé listovních poštovních zásilek (44125) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Česká pošta, s.p. , IČ 47114983 
  Místo výkonu práce: Česká pošta s.p. - Depo Zlín, Hlavni čkovo náb řeží 7026, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Alena Tománková , tel.: +420 605 220 731, e-mail: kriz.petr.2@cpost.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti  

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 78 do 78 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme brigádníky na výpomoc v období letních prázd nin  
Náplň práce: p říprava listovních zásilek a jejich doru čování do firem a 
domácností, uložení nedoru čených zásilek na ukládacích poštách, 
vyúčtování zásilek a finan ční hotovosti po návratu na pracovišt ě, 
distribuce reklamního a propaga čního materiálu 
Možnost budoucího p řechodu na hlavní pracovní pom ěr. 

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774610747 

Požadovaná profese:  Elektriká ři 
  Elektromechanici (7412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MONTIM Kutra s.r.o. , IČ 29271622 
  Místo výkonu práce: Myslo čovice 110, 763 01 Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Radim Kutra , tel.: +420 603 146 431,604 213 258, e-mail: montim@montim.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyhláška č. 50 § 6, ŘP sk. "B"  
Telefonicky nebo osobn ě v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.  

Poslední zm ěna: 17.1.2017 01:39:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10328140767 

Požadovaná profese:  Elektriká ři 
  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CONTIMADE s.r.o. , IČ 49448382, http://www.contimade.cz 
  Místo výkonu práce: Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u Luha čovic  

  Komu se hlásit: 
Hana Mikul číková , tel.: +420 576 779 154, e-mail: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 130 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: elektroinstala ční práce p ři výrob ě obytných a stavebních 
kontejner ů - rozvody kabeláže, osazení rozvad ěčů, zásuvek, vypína čů, 
zářivek 
Požadavky: znalost vyhlášky č. 50/1978, odbornost, pe člivost, 
spolehlivost  
Výhody: p říspěvek na stravování, penzijní p řipojišt ění, prémie nad rámec 
PS 

Poslední zm ěna: 1.7.2017 02:00:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809720770 

Požadovaná profese:  Elektro údržbá ři (provozní elektriká ři) 
  Elektromechanici (7412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: oprava, kontrola a se řízení elektrických a technologických 
zařízení, preventivní a prediktivní údržba, kontrola a  odstra ňování závad 
včetně předcházení poruchám a haváriím ve stanovených termín ech, 
analyzování a řešení technických problém ů, spolupráce s kolegy a 
dalšími úseky, hospodárné využití materiál ů, náhradních díl ů a kontrola 
jejich skladování, vedení p ředepsané provozní dokumentaci v kartách 
stroj ů a zařízení 
Požadujeme: vyhláška 50/78 Sb., min. § 6, dobrá ori entace ve výkresové 
dokumentaci a schématech, praxe v opravách stroj ů a zařízení, technické 
myšlení a samostatnost p ři řešení závad, samostatnost, zodpov ědnost, 
iniciativa a flexibilita, manuální zru čnost 
Výhody: osobní a odborný rozvoj, sociální program: příspěvek na životní 
pojišt ění a penzijní p řipojišt ění, závodní stravování, poukázky na 
relax/masáže, ro ční odm ěny, výhodn ější telefonní tarif pod firmou, pitný 
režim a pracovní od ěv na pracovišti zajišt ěn 

Poslední zm ěna: 28.4.2017 09:34:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699610769 

Požadovaná profese:  Elektromechanici  
  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KVE-mont s. r. o. , IČ 02876043 
  Místo výkonu práce: KVE-mont s. r. o. - Letišt ě, Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Alena Růžičková , e-mail: ruzickova@kvemont.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SOU obor elektro - silnoproud, nutná vyhláška č.50, manuální 
zručnost, aktivní p řístup k úkol ům, zodpov ědnost, pe člivost, časová 
flexibilita. 
Náplň práce: p řevážně montážní práce na stavbách. 



Nabízíme práci v mladém kolektivu a zázemí stabilní spole čnosti a 
možnost získání praxe na atraktivních zakázkách u v ýznamných firem v 
regionu. 
Doba ur čitá 6 měsíců s možností prodloužení. Výhody: p říspěvek na 
stravování po zkušební dob ě  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614740779 

Požadovaná profese:  Elektromechanici, se řizova či, opravá ři stroj ů a zařízení 
  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IndustrySoft s.r.o. , IČ 02912791 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1710, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Linda Mack ů, e-mail: linda.macku@industrysoft.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: elektroúdržba a uvád ění do chodu výrobní linky a realizace 
oprav, řešení závad a úkol ů na linkách, montáž a zapojení konstruk čních 
celků a zařízení pro rozd ělovací, p řepínací a ovládací techniku, opravy 
mechanických nebo elektonických částí, montáž a výroba rozvad ěčů, 
tvorba a aktualizace schémat zapojení  
Požadavky: ukon čené SŠ/SOU elektrotechnické zam ěření, praxe v oboru 
elektro podmínkou, osv ědčení z vyhlášky 50/1978 Sb., §6, schopnost čtení 
a chápání schémat zapojení, kvalitn ě odvedenou práci, zkušenosti s 
pohony/servomotory, schopnost pracovat v týmu (komu nikativnost), 
svědomitý, iniciativní a samostatný p řístup, Řidi čský pr ůkaz sk. B 
Nabízíme: zázemí stabilní a p řátelské spole čnosti, p říspěvek na 
stravování, možnost dalšího vzd ělávání 
Místo výkonu práce: Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11351590774 

Požadovaná profese:  Elektromechanik, elektrotechnik  
  Elektromechanici (7412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: La Cani, spol.s r.o. , IČ 26897156, http://www.lacanielectric.cz 
  Místo výkonu práce: Buková 6028, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Robert Dobízl , tel.: +420 603 702 575, e-mail: info@lacanielectric.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme práci v České republice i v zemích EU  
elektromontážní práce (silnoproudé i slaboproudé ro zvody) 
elektroinstalace (pr ůmyslové a výrobní haly, dopravníkové systémy), 
domovní a bytové rozvody 
elektrická za řízení a instalace 
Požadavky: vyhl.50 § 5, rekvalifikace pro zvýšení k valifikace možná  

Poslední zm ěna: 9.4.2017 01:22:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484160737 

Požadovaná profese:  Elektroúdržbá ři 



  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GUMOTEX, akciová spole čnost , IČ 16355407 

  Místo výkonu práce: 
GUMOTEX, akciová spole čnost - válcovna Zlín, budova 114, areál Svit, 
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Kou řilová Lenka , tel.: +420 739 555 026, e-mail: kariera@gumotex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: elektroúdržba za řízení a stroj ů na výrobním st ředisku, 
činnosti dle Vyhlášky 50/78 Sb. - samostatné činnosti elektrických 
zařízení dle § 6 vyhl. 50/78 Sb., 
Nástup dle dohody - nejpozd ěji k 1.8.2017  
 
Výhody: možnost stravování 200 m od pracovišt ě s příspěvkem na 
stravování, celkem 5 týdn ů dovolené, zam ěstnanecké poukázky Enderet, 
příspěvek na penzijní spo ření 

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638710740 

Požadovaná profese:  Elektromechanici  

  
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních 
prostředcích) (74121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESO-Výtahy s.r.o. , IČ 26929759 
  Místo výkonu práce: Pod Babou 6995, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Zdeněk Kuňák, tel.: +420 776 380 384, e-mail: leso.vytahy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy, servis, modernizace výtah ů 
Požadavky: ŘP sk."B", vyhláška č. 50, svářečský pr ůkaz výhodou 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983770780 

Požadovaná profese:  Elektromechanik  

  Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních 
prostředcích) (74121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čení v oboru.  
Pracovní nápl ň: příprava a zapojování rozvad ěčů, ovládacích pult ů a 
kabeláže pro obráb ěcí stroje v projektech CNC, AUTOMATY a MANURHIN, 
spolupráce na oživení t ěchto stroj ů.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060640758 

Požadovaná profese:  Elektromontér do 1 000 V.  

  Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních 
prostředcích) (74121) 

  Počet volných míst: 5 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: EDTS, spol. s r. o. , IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol. s r. o. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Jana  Tomečková , tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž řídících systém ů pro technologická za řízení, montáž 
výbavy rozvad ěčů pro technologická za řízení, montáž energetických 
zařízení v rozsahu oprávn ění, u zákazníka uvedení za řízení do provozu, 
montáž stavebních rozvad ěčů, provedení kabeláže u objednavatele, 
připojení kabelových rozvod ů do rozvad ěče 
Požadavky: vyu čen v oboru elektro, osv ědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb., 
praxe v oboru výhodou, řidi čský pr ůkaz sk. B, samostatnost, ochotu 
pracovat, zodpov ědnost  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057300757 

Požadovaná profese:  Servisní technik  

  
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních 
prostředcích) (74121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HECHT MOTORS s.r.o. , IČ 61461661 
  Místo výkonu práce: Hecht Motors s.r.o. - Zlín, Náb řeží 5574, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Van ěk 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co bude Vaší náplní práce?  
opravy našich výrobk ů např. sekačky, kultivátory, frézy, ru ční nářadí 
komunikace se zákazníky a partnery spole čnosti 
zpracovávání administrativy a evidence v systému 
Co požadujeme? 
vyučen v technickém oboru 
praxe a znalost ru čního ná řadí nebo zahradní techniky – výhodou 
technickou zdatnost a kladný vztah k ru čnímu ná řadí, zahradní technice 
zodpov ědnost, pozitivní p řístup a samostatnost 
uživatelská znalost práce na PC 
trestní bezúhonnost 
Co Vám nabízíme? 
zázemí rostoucí stabilní české spole čnosti 
odpovídající platové ohodnocení 



pravidelnou pracovní dobu, proplácení p řesčasů 
zaškolení na opravovaný sortiment 
zaměstnanecké benefity, stravenky, slevy na sortiment HE CHT 
nástup možný ihned nebo dohodou  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 10:15:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště pro Prahu-východ, číslo 
volného místa: 13046970742 

Požadovaná profese:  Projektant/ka el. sítí NN a VN.  
  Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři (31132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADITIS, s. r. o. , IČ 26290821 
  Místo výkonu práce: ADITIS, s.  r. o. - Otrokovice, Zlínská 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokov ice 2  
  Komu se hlásit: Lenka Havlíková , tel.: +420 545 244 329, e-mail: lenka.havlikova@aditis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ nebo VŠ v oboru elektro, vhodné pro a bsolventy 
elektrotechnických škol. Znalost MS Office, znalost  Microstation nebo 
AUTOCAD vítána, řidi čský pr ůkaz sk.B.  
Náplň práce: zpracování projektových dokumentací silnopr oudých 
zařízení NN,VN, veř. osvětlení 
Výhody: dovolená navíc, stravenky, firemní akce, ne formální prost ředí 

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927720785 

Požadovaná profese:  Servisní technik  
  Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení (31136) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jind řich Škrášek , tel.: +420 607 089 774, e-mail: jindrich.skrasek@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín, t řída Tomáše Bati  
- Pracovní nápl ň: Pravidelná údržba a servis za řízení, Kontrola parametr ů 
technických za řízení, Výměna opot řebovaných díl ů, Telefonická podpora, 
Práce ve výškách, Opravy a údržba elektroinstalací 
- Požadujeme: SŠ vzd ělání elektrotechnického sm ěru, Velmi dobré 
komunika ční schopnosti, organiza ční dovednosti, Znalost práce na PC, 
Znalost anglického jazyka slovem i písmem, Spolehli vost, flexibilita, 
odpov ědnost, Řidi čský pr ůkaz skupiny B (aktivní řidi č), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zam ěstnání, Odm ěňování na základ ě 
pracovních výkon ů a stanovených cíl ů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, p říspěvek na stravné…), Nástup možný ihned p řípadně 
dle domluvy 
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zas ílejte na e-mail: 
jindrich.skrasek@nwt.cz, do p ředmětu e-mailu uve ďte název pozice o 
kterou se ucházíte  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12529910787 



Požadovaná profese:  Ergoterapeuti se specializací (22691)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: KNEBL, spol. s r.o. , IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janá čka 379, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Anna Kneblová , tel.: +420 577 131 102, e-mail: 
kneblova@luhacovicepraha.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provád ění odborných individuálních prací s pacientem, 
individuální a skupinový lé čebný t ělocvik, lé čba prací 
Výhody: p říspěvek na stravu, prémie. 
Zájemci se hlásit emailem, osobn ě nebo telefonicky.  

Poslední zm ěna: 16.7.2017 00:37:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883960787 

Požadovaná profese:  Farmaceutický asistent  
  Farmaceutičtí asistenti (32130) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEDIZONE s.r.o. , IČ 26918765 
  Místo výkonu práce: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Martina Škodová , e-mail: medizone@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzd ělání v  oboru farmaceutický asistent nebo diplomovaný 
farmaceutický asistent (SŠ nebo VOŠ) 
Práce na PC - excel, word, internet, outlook. P říjemné vystupování 
vst řícné a trp ělivé jednání. 
Náplň práce - výdej zboží na poukaz, prodej zdravotnický ch prost ředků 
voln ě prodejných, objednávání zboží, telefonická komunik ace s pacienty.  

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:47:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883990760 

Požadovaná profese:  Finanční poradci.  
  Finanční poradci specialisté (24121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMS finan ční poradenství, a.s. , IČ 25381512 

  Místo výkonu práce: 
SMS finan ční poradenství, a.s. - Malenovice, Masarykova 1013, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Hana Procházková , tel.: +420 603 790 694, e-mail: hana.prochazkova@sms-
as.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný  úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 24.4.2017 



  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: bezkonkuren ční finan ční ohodnocení, profesionální školení 
na vysoké úrovni,certifikace u ČNB, dotované prostory pln ě vybavené 
kancelá ře. Komunika ční dovednosti,praxe v oboru výhodou. 
Výhody: mobilní telefon,notebook,p řenosná tiskárna, propracovaný 
vzdělávací systém, široké portfolio produkt ů, analytické zázemí, pé če o 
stávající klienty spole čnosti, sch ůzky zařizuje p řidělená asistentka.  
Požadavky: práce na PC, řidi čský pr ůkaz sk.B, výborné komunika ční 
schopnosti, organiza ční schopnosti, časová flexibilita, právní 
bezúhonnost.  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537660796 

Požadovaná profese:  Finanční poradci - úvěroví specialisté  
  Finanční poradci specialisté (24121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMS finan ční poradenství, a.s. , IČ 25381512 

  Místo výkonu práce: 
SMS finan ční poradenství, a.s. - Malenovice, Masarykova 1013, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Tomáš Říha, tel.: +420 601 323 963, e-mail: tomas.riha@sms-as.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce na PC, řidi čský pr ůkaz sk. B, výborné komunika ční 
schopnosti, organiza ční schopnosti, časová flexibilita, právní 
bezúhonnost, obchodní dovednosti a zkušenosti (výho dou), pracovitost, 
ochota u čit se novým v ěcem 
Náplň práce: správa p řiřazeného kmene (s následným servisem), akvizice 
nových obchodních p říležitostí, administrace spojena se správou 
klientského kmene, tvorba vhodného řešení portfolia.  
Nabízíme: vícesložkové odm ěňování (paušály + provize + prémie), 
možnosti kariérního r ůstu (po zapracování možnost vedení vlastního 
týmu). Školení a nutnou registraci u ČNB - ZDARMA. P ředem domluvené 
schůzky s klienty. Samoz řejmostí jsou benefity ve form ě NTB, tiskárny, 
firemního paušálu a automobilu. (i pro soukromé ú čely).  
 
 

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676410760 

Požadovaná profese:  Hypote ční a úvěroví specialisté  
  Finanční poradci specialisté (24121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tomáš Říha, IČ 88359212 
  Místo výkonu práce: Tomáš Říha - Zlín, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Tomáš Říha, e-mail: tomas.riha@sms-as.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, řidi čský pr ůkaz skupiny B, práce s PC - 
znalost MS Office (Excel, Word), flexibilitu, samos tatnost, proaktivní 
přístup a ochotu se vzd ělávat, komunikativnost a p říjemné vystupování, 
práce v obchodním či finan čním sektoru výhodou 
Náplň práce: správa p řiřazeného kmene (s následným servisem), akvizice 
nových obchodních p říležitostí, administrace spojena se správou 
klientského kmene, tvorba vhodného řešení portfolia. 
Výhody: automobil, notebook, tiskárna, mobilní tele fon  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050430732 

Požadovaná profese:  Hypote ční banké ř/ka - Zlín  
  Finanční poradci specialisté (24121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MONETA Money Bank, a.s. , IČ 25672720 

  Místo výkonu práce: 
MONETA Money Bank, a.s. - Zlín, Gahurova 5265, Gahurova 5265, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Bc. Dagmar Beerová, Recruiter , e-mail: dagmar.beerova@moneta.cz 
Vlastnosti v olného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1 Kon tkt: Dagmar 
Beerová Bc., e-mail: dagmar.beerova@moneta.cz  
 
Hypote ční banké ř/-ka – Zlín 
Hypote ční banké ř/-ka pracuje v dané oblasti, kde úzce spolupracuje s 
pobo čkami. Zajiš ťuje prodej hypote čních úv ěrů spole čně s navazujícími 
produkty MONETA Money Bank.  
 
Co budete d ělat  
Aktivn ě prodávat zajišt ěné hypote ční úvěry pro fyzické osoby ve sv ěřené 
oblasti  
Poskytovat pot řebnou podporu zákazník ům MONETA Money Bank 
žádajícím o hypote ční úvěr, zast řešovat komunikaci a jednání s ú řady a 
institucemi  
Akvizi ční činností aktivn ě zajiš ťovat hypote ční obchody a spolupracovat 
s externími partnery  
 
Co nabízíme  
Týden dovolené nad rámec zákona  
Cafeteria systém - flexibilní zam ěstnanecké výhody zahrnující p říspěvek 
na stravování, penzijní pojišt ění, volno časové aktivity a 1-5 dní Free Days  
Dny volna navíc – sick days, parents day atd.  
Pozn. Výše finan čního ohodnocení se odvíjí od pln ění plán ů a délky 
úvazku  
 
Bez čeho se neobejdete  
Ukončené SŠ/VŠ vzdělání  
Zkušenost z obchodní pozice v bankovnictví podmínko u  
Řidi čský pr ůkaz sk. B – aktivní řidi č  
Orientace na výsledky a na pln ění obchodních cíl ů  
Předložení výpisu z rejst říku trest ů při nástupu  
 
Své životopisy a název pozice v č. lokality zasílejte na e-mail: 
dagmar.beerova@moneta.cz  



Poslední zm ěna: 2.7.2017 17:15:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12961060752 

Požadovaná profese:  Formí ř - DĚLNÍK SLÉVÁRNY  
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM konsult s.r.o. , IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - areál ZPS - agentura práce, t řída 3. května 1172, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Zden ěk Večerka, Personalista , tel.: +420 777 776 355, e-mail: 
zdenek@kmkonsult.cz, adresa: Kaplanova 2836/2a, 767 01 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Malenovice  
- Náplň práce: výroba forem z k řemičitého písku 
- Požadavky: vyu čení, samostatnost, sv ědomitost 
- pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možností prodloužení, nástup možný 
ihned. 
- přihláška formou zaslaného životopisu: zdenek@kmkonsu lt.cz ,nebo na 
tel.+420777776355 p. Večerka. Po obdržení životopisu Vás bude 
kontaktovat personální odd ělení a dohodne s Vámi další postup + 
domluva na p řípadné prohlídce pracovišt ě.  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 9701380796 

Požadovaná profese:  Jádra ř - DĚLNÍK SLÉVÁRNY  
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM konsult s.r.o. , IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - prac. Zlín - Malenovice - agentura práce, Malenovice, 
760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Zden ěk Večerka, Personalista , tel.: +420 777 776 355, e-mail: 
zdenek@kmkonsult.cz, adresa: Kaplanova 2836/2a, 767 01 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 38,75 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Malenovice  
- Náplň práce: výroba forem a jader z k řemičitého písku 
- Požadavky: vyu čení, samostatnost, sv ědomitost 
- pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možností prodloužení., nástup možný 
ihned 
- přihláška formou zaslaného životopisu: zdenek@kmkonsu lt.cz, nebo na 
tel.+420777776355 p. Večerka. Po obdržení životopisu Vás bude 
kontaktovat personální odd ělení a dohodne s Vámi další postup + 
domluva na p řípadné prohlídce pracovišt ě. 

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 9378930777 

Požadovaná profese:  Fyzioterapeut/ka s osv ědčením.  
  Fyzioterapeuti s osvědčením (32551) 
  Počet volných míst: 2 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Dagmar Hlavá čková , tel.: +420 577 659 104, e-mail: sekretariat@miramare-
luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody   
Podnikové stravování   
Ubytování  

Jazykové znalosti: 
Angli čtina - Pasivní, komunikativn ě  
Němčina - Pasivní, komunikativn ě  
Ruština - Pasivní, komunikativn ě 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VOŠ/VŠ fyzioterapie, osv. k výkonu bez o db. dohledu, 
spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost, p říj. jednání a vystup., tr. 
bezúhonnost, zdr. zp ůsob., čas. flexibilita. 
Benefity: prof. a os. rozvoj, motiva ční mzd. ohodn., možn. ubytování, zam. 
strav., výh. rekreace (Royal Spa), p řísp. na dopravu.  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 15:25:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11761940738 

Požadovaná profese:  Fyzioterapeuti s osv ědčením (32551)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luha čovice, a. s. - hotel Jurkovi čův dům, Lázeňské nám ěstí 109, 
763 26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 500 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: Náborový p říspěvek ve výši 10 000K č pro uchaze če s praxí min. 
2 roky nebo 5 000K č pro uchaze če s praxí mén ě než 2 roky, perspektivní 
práci, pracovní dobu jen 7,5h denn ě, 25 dnů dovolené, zam ěstnanecké 
stravování, pracovní od ěv a obuv, vým ěnné rekrea ční pobyty, p říspěvek 
na penzijní p řipojišt ění, levný tarif u T-mobile. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 10.7.2017 10:06:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12441140752 

Požadovaná profese:  Pomocní grafici  
  Grafici a výtvarníci v multimédiích (21660) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: G - Think media s.r.o. , IČ 29351278 
  Místo výkonu práce: G - Think media s.r.o. - Vavrečkova, Vavre čkova 5262, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Klára Janošová , e-mail: projekty@gthink.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce s grafickým programem adobe photoshop, ilustr ator nebo corel, na 
základní úrovni.  
Je možné bez praktických zkušeností, ale požadavkem  je rekvalifika ční 
kurz grafik nebo studijní p ředmět grafika.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983790762 

Požadovaná profese:  Mistr stavbyvedoucí  
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 4IDEA, družstvo , IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Husi čková , tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 32 000 Kč/měsíc  

Požadovaná vzd ělání:  Stavebnictví  

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ stavební. Nástup možný ihned. ŘP skupiny B. Vhodné i pro ženy. 
Možné i na část. prac. úvazek. Zájemci zasílejte životopis na e -mail: 
info@4idea.cz  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771540794 

Požadovaná profese:  Stavbyvedoucí  
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GATLIN s.r.o. , IČ 03320669 
  Místo výkonu práce: Štefánikova 458, 760 01 Zlín  
  Komu se hlásit: Barbora KU ČEROVÁ, tel.: +420 606 126 006, e-mail: kucerova@gatlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Střední pr ůmyslová škola, obor stavebníctví  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033090721 

Požadovaná profese:  Stavbyvedoucí.  
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TZ Therm, a. s. , IČ 04471792 
  Místo výkonu práce: Klabalská I 1386, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková , e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatné, pe člivé, odborné, zodpov ědné a hospodárné 
řízení staveb, zastupování spole čnosti v ůči investorovi, projektantovi, 
veřejnoprávním orgán ům a dodavatel ům, řízení a koordinace stavby, 
pracovník ů i kapacit dodavatel ů, zajišt ění souladu s uzav řenými 
smlouvami o dílo, kontrola pr ůběhu zakázek ( termíny, kvalita, 
technologické postupy, rozpo čet, soulad s PD atd. ), řízení více realizací 
zároveň 
Požadavky: samostatnost, zodpov ědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme  řidi čský pr ůkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook, automobil  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820480786 

Požadovaná profese:  Stavbyvedoucí.  
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TZ Therm, a. s. , IČ 04471792 
  Místo výkonu práce: Klabalská I 1386, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková , e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatné, pe člivé, odborné, zodpov ědné a hospodárné 
řízení staveb, zastupování spole čnosti v ůči investorovi, projektantovi, 
veřejnoprávním orgán ům a dodavatel ům, řízení a koordinace stavby, 
pracovník ů i kapacit dodavatel ů, zajišt ění souladu s uzav řenými 
smlouvami o dílo, kontrola pr ůběhu zakázek ( termíny, kvalita, 
technologické postupy, rozpo čet, soulad s PD atd. ), řízení více realizací 
zároveň, vedené týmu stavbyvedoucích, jejich koordinace, k ontrola, 
přímá odpov ědnost p ředsedovi p ředstavenstva za chod výrobního úseku  
Požadujeme samostatnost, zodpov ědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme  řidi čský pr ůkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook, automobil  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820470795 

Požadovaná profese:  Stavbyvedoucí pasivních dom ů 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
Požadované dovednosti:  Práce s PC - základní dovednosti PC   



Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Náplň práce: zodpovídá za správnost provedení dle realiz ační 
dokumentace, vedení aktualizací dokumentace a jejic h potvrzení, 
zodpovídá za kvalitu provedené dodávky a její bezva dné p ředání/ uvedení 
do provozu, vede stavební deník, evidenci dodavatel ů, pracovník ů, 
materiálu, vede technická jednání s dodavateli, zod povídá za správnost 
dílčích vyú čtování dodávek a spolupodílí se na tvorb ě měsíčního 
vyúčtování díla, zodpovídá za pr ůběžnou archivaci (p ředání odpov ědné 
osob ě) doklad ů pot řebných k p ředání a kolaudaci, řeší operativní 
požadavky a akutní problémy stavby s ohledem na dob ré jméno 
spole čnosti 
- Požadavky: SŠ vzd ělání, praxe v oboru minimáln ě 3 roky, řidi čský 
průkaz skupiny B, znalosti práce na PC, znalost práce s rozpo čty, 
technickou dokumentací, znalost technických norem, samostatnost, 
tvo řivost, vysoké pracovní nasazení 
- Nabízíme: trvalý pracovní pom ěr, příjemné pracovní prost ředí v mladém 
a přátelském kolektivu, firemní výhody (mobilní telefon , příspěvek na 
stravování), prostor pro osobní rozvoj a profesní r ůst, nástup ihned, 
případně dle domluvy 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e-
mail: veronika.ocadlikova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12201430763 

Požadovaná profese:  Stavbyvedoucí technologických staveb  
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Filip Kop čil , tel.: +420 601 575 408, e-mail: filip.kopcil@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 2.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín  
- Popis pozice a odpov ědností - zodpovídá za dodržování a aktualizace 
HMG stavby, zodpovídá za správnost provedení dle rea lizační 
dokumentace a jejich potvrzení na KD, zodpovídá za kv alitu provedené 
dodávky a její bezvadné p ředání, zodpovídá za návaznosti dodávek ČR x 
NL a jejich časové řízení, vede agendu zm ěnových list ů a je odpov ědný za 
jejich řádnou evidenci a vyú čtování, vede stavební deník, evidenci 
dodavatel ů, pracovník ů, materiálu, vede technická jednání - zodpovídá za 
správnost díl čích vyú čtování dodávek a spolupodílí se na tvorb ě 
měsíčního vyú čtování díla, organizuje KD na stavbách, řeší operativní 
požadavky a akutní problémy stavby 
- Požadavky - SŠ nebo VŠ vzd ělání – ideáln ě stavební obor, hledáme 
osobu s praktickými zkušenostmi, technickým myšlení m, vyžadujeme 
časovou i místní flexibilitu – stavby zatím v lokali tě Morava, Řidi čské 
oprávn ění typu B – aktivn ě, znalost práce s rozpo čty, technickou 
dokumentací, znalost technických norem, znalost ang lického jazyka 
slovem i písmem 
- Co nabízíme - pevnou mzdu + výkonnostní složku (za  dosažení cíl ů), 
maximální d ůvěru a podporu samostatnosti, mobilní telefon, notebo ok, 
stůl, židli a služební automobil na náklady zam ěstnavatele 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 



filip.kopcil@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 11944480770 

Požadovaná profese:  Samostatná ú četní - Hlavní ú četní  
  Hlavní účetní (24111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AKONTA Zlín, s. r. o. , IČ 25332813 
  Místo výkonu práce: AKONTA Zlín, s.r.o. - J. A. Bati, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kantner , e-mail: info@akonta.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praktická znalost, ú četnictví, da ňová evidence, zákon o DPH 
(vč. kontrolního hlášení), zákon o dani z p říjmu, ákon o silni ční dani 
Výhody: stravenky, mobilní telefon, odborné vzd ělávání, p říspěvek na 
dovolenou, prémie po ú četních uzáv ěrkách  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13064000741 

Požadovaná profese:  Vedoucí ú čtárny  
  Hlavní účetní (24111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - sídlo, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Milena Vrko čová , e-mail: zivotopisy@smo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ožadavky: SŠ ekonomického zam ěření, praxe na pozici vedoucí ú četní 
min. 5 let, znalost podvojného ú četnictví, WORD, EXCEL, orientace v 
daňové legislativ ě, samostatnost,p řesnost, organiza ční schopnosti 
Náplň práce: vedení malého kolektivu ú četních, vedení kompletní ú četní 
agendy, zpracování m ěsíční, roční závěrky, spolupráce s auditory, 
zpracování finan čních výkaz ů, inventarizace majetku, komunikace s ú řady 
Při vzájemné spokojenosti p řechod pracovní smlouvy na dobu neur čitou  
Životopis nutný 
 
Nabízíme práci ve stabilní firm ě, stravenky, p říspěvky na penzijní spo ření, 
životní pojišt ění, možnost rekreace v rekrea čních za řízeních 
zaměstnavatele, výborná dostupnost  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044220792 

Požadovaná profese:  Hospodyn ě v domácnosti  
  Hospodyně v domácnostech (51521) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ivo Valenta , IČ  
  Místo výkonu práce: M. Alše 322, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Markéta Vaní čková , e-mail: marketa@enginehome.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 700 do 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: flexibilita - bydlení s rodinou, znalost AJ výhodou, 
bezúhonnost - p ředložit výpis z rejst říku trestu 
Předložit reference na pozici hospodyn ě min. 2 roky 
Uchazeči vždy nejd říve kontaktovat na e-mail.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 12:45:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12173850753 

Požadovaná profese:  HUDEBNÍCI - 1.HOUSLE 
  Hudebníci, zpěváci a skladatelé (2652) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Filharmonie Bohuslava Martin ů, o.p.s. , IČ 27673286 

  Místo výkonu práce: 
Filharmonie Bohuslava Martin ů, o.p.s. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 5556, 
760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Věra Zajíčková , e-mail: mzdovaucetni@filharmonie-zlin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 400 do 16 400 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: hudebník musí splnit podmínky konkurzu  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731880792 

Požadovaná profese:  Instalaté ři vodo -topo -plyn  
  Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (7126) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725750717 

Požadovaná profese:  Klempí ři 
  Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (7126) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725680780 

Požadovaná profese:  Instalatér vodo -topo -plyn  
  Instalatéři vodovodů (71263) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Renata Elznerová , tel.: +420 702 011 850, e-mail: 
renata.elznerova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  
Požadované dovednosti:  Zkoušky sva řování  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín, Prštné  
- Pracovní nápl ň: Práce na montážích, Instalace rozvod ů vody, Instalace 
rozvod ů, Instalace topení a plynu v potrubí ocel, Práce na  stavebních 
strojích (Možnost zaškolení) 
- Požadujeme: vyu čení, řidi čský pr ůkaz skupiny A, svá řečský pr ůkaz 
svařování plamenem, svá řečský pr ůkaz na sva řování elektrickým 
obloukem, flexibilitu 
- Nabízíme: stabilní kolektiv, zajímavou práci na te chnologických celcích, 
zkušené vedení, firemní benefity (telefon, p říspěvek na stravování…) 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e-
mail: renata.elznerova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 10879650757 

Požadovaná profese:  Energetický poradce  
  Investiční poradci specialisté (24122) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZM Energy s.r.o. , IČ 28831128 
  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 42 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o akvizici nových klient ů pod dodavatele energií, pomocí 6 
navolaných sch ůzek denn ě. 
Požadujeme: obchodní dovednosti, p říjemné vystupování, plné pracovní 
nasazení (znalost energetiky - výhodou) 
Výhody: pasivní p říjem, automobil, PHM, kariéra, BONUSY, zaškolení v 
oboru  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309440748 



Požadovaná profese:  Hardware & Firmware Engineer (Vývojá ř) 
  Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji (21521) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MGM COMPRO s.r.o. , IČ 03093212 
  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Drážný , e-mail: drazny@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: uchaze č který získal (brzy získá) VŠ vzd ělání v oboru 
elektroniky - slaboproudu nebo v IT, umí programova t (vytvá řet FW 
produkty) v jazycích typu C nebo C++, rutinn ě zvládá práci s osciloskopy 
a další m ěřicí technikou, má zkušenosti s návrhy a simulacemi 
elektrických obvod ů, domluví se anglicky - osobn ě, mail, telefon 
Výhodou je když umíte navrhovat v OrCAD či v podobném systému, 
oceníme orientaci v návrzích napájecích zdroj ů a jejich topologii, stejn ě 
tak se hodí, když se vyznáte v sou částkách a znáte pohony s BLDC a 
PMSM motory. 
Pokud navíc máte šikovné ruce, rádi se u číte novým postup ům, umíte 
pracovat v týmu (ale zárove ň i samostatn ě a soust ředěně, když je 
pot řeba) a je na vás spoleh, už se na vás t ěšíme.  
Co za to nabízíme: p řístup k novým technologiím - rozhodn ě si budete mít 
co zkoušet a testovat, firemní benefity, p říspěvek na stravování 
Pro více informací navštivte naše webové stránky: h ttp://www.mgm-
compro.cz/kariera 
 

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783410781 

Požadovaná profese:  Projektant – elektro MaR  
  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Vladimír Kotek , e-mail: vladimir.kotek@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Popis pozice a odpov ědností: zodpovídá za zpracování dokumentace 
elektro MaR pro ú čely projednání projektu s dot čenými orgány a 
dokumentaci pro územní a stavební řízení, zodpovídá za v časné 
poskytnutí podklad ů pro ostatní profese, zodpovídá za zpracování 
provád ěcí dokumentace MaR pro ú čely realizace projektu, bude p římo 
zodpov ědný za realizo vatelnost, p ředpokládáme, že bude schopný zvládat 
projek ční práce (kreslení v Autocadu, EPLAN, zpracování dok umentace 
ve 3D, ), práce ve Microsoft Word, Excel, Outlook, a utorský dozor 
- Požadavky: SS nebo VŠ - obor elektro, praxe 2 rok y v projektování MaR 



– podmínkou, autorizace - výhodou, Řidi čské oprávn ění typu B – aktivní 
řidi č, Znalost práce na PC – Autocad, EPLAN, Word, Excel, Outlook, 
Znalost anglického jazyka – aktivní (podmínkou)hled áme teamové hrá če, 
preferujeme dlouhodobý pracovní vztah, vyžadujeme časovou i místní 
flexibilita, samostatnost, analytické myšlení, 100%  spolehlivost, 
systematický p řístup k práci 
- Co nabízíme - pevnou mzdu + výkonnostní složku (za  dosažení cíl ů), 
maximální d ůvěru a podporu samostatnosti, mobilní telefon, notebo ok, 
stůl, židli a na náklady zam ěstnavatele 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
vladimir.kotek@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12251100777 

Požadovaná profese:  Projektový manažer/ka  
  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Pracovní nápl ň: Komunikace s dodavateli a zákazníky, Organizace 
záručních a pozáru čních oprav, Plánování servisních výjezd ů, Dohled a 
telefonická podpora, Reporting a monitoring, Komunik ace s kolegy nap říč 
divizemi 
- Požadujeme: SŠ/VŠ vzd ělání elektrotechnického sm ěru, elmi dobré 
komunika ční schopnosti, organiza ční dovednosti, Znalost práce na PC na 
úrovni pokro čilý (excel, Word, Internet, Outlook), Výborná znalo st 
anglického jazyka slovem i písmem, Spolehlivost, fl exibilita, 
odpov ědnost, Řidi čský pr ůkaz skupiny B (aktivní řidi č) 
- Nabízíme: Odm ěňování na základ ě pracovních výkon ů a stanovených 
cílů, Zaměstnanecké výhody (mobilní telefon, notebook, p říspěvek na 
stravné…), Nástup možný ihned p řípadně dle domluvy 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e-
mail: veronika.ocadlikova@nwt.cz. Do p ředmětu e-mailu uve ďte název 
pozice o kterou se ucházíte.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12529950751 

Požadovaná profese:  Technologové, konstrukté ři, inžený ři 
  Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech (21493) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VIRIMO s.r.o. , IČ 27717283 
  Místo výkonu práce: Luhačovice, Bílá čtvr ť č.p. 1058, PSČ 763 26 
  Komu se hlásit: Iryna Yurchenko , e-mail: virimo@mail.ru 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 7.8.2015 



  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Místo výkonu práce: EU 
Požadavky: znalost ruštiny, ukrajinštiny, n ěmčiny  

Poslední zm ěna: 11.10.2016 01:05:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9352240742 

Požadovaná profese:  Izolaté ři, pomocní d ělníci  
  Izolatéři (71240) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Izolinvest s.r.o. , IČ 27735362 
  Místo výkonu práce: Tečovice 349, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Petr Daniel , e-mail: info@izolinvest.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách, realizace hydroizola čních souvrství.  
Požadujeme: řidi čský pr ůkaz skupiny B, bezúhonnost, časová flexibilita, 
manuální zru čnost, 
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis.  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 11:16:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11806530765 

Požadovaná profese:  Izolaté ři, pomocní d ělníci  
  Izolatéři (71240) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Izolinvest s.r.o. , IČ 27735362 
  Místo výkonu práce: Tečovice 349, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Petr Daniel , e-mail: info@izolinvest.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách, realizace hydroizola čních souvrství.  
Požadujeme: řidi čský pr ůkaz skupiny B, bezúhonnost, časová flexibilita, 
manuální zru čnost,  

Poslední zm ěna: 23.4.2017 01:03:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12400180756 

Požadovaná profese:  Pokrýva či, izolaté ři 
  Izolatéři (71240) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IZOPO spol. s r.o. , IČ 46971734 
  Místo výkonu práce: Chmelnická 445, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jelímek Petr , tel.: +420 604 536 745, e-mail: info@izopo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 30.11.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, spolehlivost, řidi čský pr ůkaz sk.B.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 29.3.2017 00:49:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12418130703 

Požadovaná profese:  Kadeřníci  
  Kadeřníci (51410) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FRISöR KLIER správní s.r.o. , IČ 25624148 

  Místo výkonu práce: 
FRISÖR KLIER správní s.r.o. - Malenovice, Kade řnictví KLIER, Centro Zlín -
Malenovice, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Lyso ňková Anna , tel.: +420 577 103 761, e-mail: lydie.dihlova@klier.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kade řníky s odhodláním pracovat a vzd ělávat se ve svém oboru.  
Požadavky: spolehlivost, zodpov ědnost, samostatnost, p říjemné 
vystupování, výu ční list v oboru nebo osv ědčení rekvalifikace v oboru 
kadeřník  
Pracovní pom ěr na dobu ur čitou, následn ě prodloužení na dobu 
neur čitou.  
Náplň práce: kade řnické práce 
Výhody: školení zdarma, benefity firmy, možnost pra c. postupu, platové 
ohodnocení  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756350788 

Požadovaná profese:  Kadeřníci / vlasoví stylisté  
  Kadeřníci (51410) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Paul Allan , IČ 71865853 
  Místo výkonu práce: Paul Allan - Zlín, nám.Míru, nám ěstí Míru 174, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Horňáková Kateřina , tel.: +420 606 818 921, e-mail: k.hornakova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 25 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kade řnické práce, st řihy, poradenství, recepce - komunikace 
s klienty, zabezpe čení stabilního a perfektního chodu studia. 
Požadavky: praxe v oboru výhodou, kreativita, znalo st st řihů a aplikace 
barev, vynikající komunika ční schopnosti a perfektní pé če o zákazníka, 
preciznost, spolehlivost, loajalita, ochota vzd ělávat se v oboru, pe člivost, 
časová flexibilita a znalost AJ výhodou 
Výhody: práce v zavedeném studiu, možnost školení a  dalšího vzd ělávání, 
profesní r ůst.  

Poslední zm ěna:  25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12638670776 

Požadovaná profese:  Kadeřník/kade řnice.  
  Kadeřníci (51410) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 100 CZK JIRKOV, s. r. o. , IČ 03623777 
  Místo výkonu práce: 100 CZK JIRKOV, s. r. o. - Zlín, Tyršovo náb řeží 5496, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Lucie Fišerová , tel.: +420 602 756 417, e-mail: l.fiserova@100czk.cz; 
lucie.fiserova7@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 do 31.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čení v oboru nebo rekvalifika ční kurz v oboru nebo praxe, 
praxe v oboru ve všech p řípadech min. 5 let, spolehlivost, sv ědomitost, 
odpov ědnost, komunika ční dovednosti, trestní bezúhonnost v ČR i v zemi 
původu  

Poslední zm ěna: 3.3.2017 00:34:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12094850752 

Požadovaná profese:  Kadeřníci (51410)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Vladimír Blažek , IČ 10571736 

  Místo výkonu práce: 
Vladimír Blažek - Kadeřnictví P ůvab (Hotel GARNI), nám. T. G. Masaryka 
1335, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Vladimír Blažek , tel.: +420 776 610 535 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Přijmeme pracovníky do pánského odd ělení i na brigádu  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964330719 

Požadovaná profese:  Obklada či, kameníci  
  Kameníci, řezači a brusiči kamene (71130) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LEVEL 02, a.s. , IČ 26929708, http://www.level02.cz 
  Místo výkonu práce: Jar. Staši 165, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Zdeňka Bětíková , tel.: +420 577 105 610, e-mail: level02@level02.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému Znalost práce se stavební chemií, znalost práce s a typickými prvky z 



místu:  kamene a keramiky, znalost zav ěšování kamene na nosné kotvy, řidi čský 
průkaz minimáln ě skupiny B. 
Výhody: p říspěvek na stravování 
Telefonicky 8-16 hod.  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725800769 

Požadovaná profese:  Zpracování kamene na po čítačově řízených strojích  
  Kameníci, řezači a brusiči kamene (71130) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LEVEL 02, a.s. , IČ 26929708, http://www.level02.cz 
  Místo výkonu práce: LEVEL 02, a.s. [901], Jar. Staši 165, Malenovice, 7 63 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Kadlčík Václav ml. , tel.: +420 737 275 400 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

(ND) - Zpracování kamene na po čítačově řízených strojích  
Požadavky: ŘP min. sk. "B" - výhodou, manuální zru čnost 
Výhody: p říspěvek na stravování 
Telefonicky v dob ě od 8:00 do 17:00 hod.  

Poslední zm ěna: 10.7.2017 12:16:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11570170768 

Požadovaná profese:  Autoklempí ři 
  Karosáři a autoklempíři (72132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Samohýl Motor, a. s. , IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Samohýl Motor, a. s. - sídlo - tř. T. B. 642, třída Tomáše Bati 642, Prštné, 
763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Roman Uh říček, e-mail: uhricek@samohylmotor.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: provád ění oprav po haváriích pro zna čkový servis, p řevážně 
vozy zna ček Škoda, VW, Hyundai. 
Nabízíme zaškolení u výrobce a technickou podporu, d obré platové 
podmínky  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783550752 

Požadovaná profese:  Automechanici, karosá ři 
  Karosáři a autoklempíři (72132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOSERVIS ŠTĚTKÁŘ, s. r. o. , IČ 01538152 
  Místo výkonu práce: AUTOSERVIS ŠTĚTKÁŘ, s. r. o. - sídlo, Náves 557, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Alois Št ětkář, tel.: +420 777 917 811, e-mail: alois.stetkar@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 



  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907460783 

Požadovaná profese:  Geodeti - inženýrská geodézie  
  Kartografové a zeměměřiči (21650) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GEOHUNTER, s. r. o. , IČ 03876560 
  Místo výkonu práce: GEOHUNTER, s. r. o. - Luhačovice, Luha čovice  
  Komu se hlásit: Věra Pólová , tel.: +420 774 476 990, e-mail: polova@geohunter.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: geodet - inženýrská geodézie - oblast : Luha čovice, Zlín, 
Otrokovice  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936040766 

Požadovaná profese:  KLEMPÍŘ - IZOLATÉR  
  Klempíři (kromě stavebních) (72131) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IZOLACE CZ s.r.o. , IČ 27291308 

  Místo výkonu práce: 

IZOLACE CZ s.r.o. - 001, Benešov, Beroun, Blansko, Brno -město, Brno -
venkov, Bruntál, B řeclav, Česká Lípa, České Bud ějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlí čkův Brod, Hlavní m ěsto Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablone c nad 
Niso...  

  Komu se hlásit: Petr Brych , tel.: +420 602 677 070, e-mail: brych.petr@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. stupe ň vzdělání vyu čení, prokázání požadovaných 
znalostí pro výkon práce, praxe je tedy nutná. 
 
Vhodné i pro cizince. 
 
1. kontakt nejd říve telefonicky nebo e-mailem!!!!  

Poslední zm ěna: 12.2.2017 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa, číslo volného 
místa: 11990290766 

Požadovaná profese:  Klempí ři 
  Klempíři (kromě stavebních) (72131) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  



  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699590787 

Požadovaná profese:  Manažeři kvality  
  Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti (75152) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VEST spol. s r.o. , IČ 41324706 
  Místo výkonu práce: Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Daniela Ve čerková , tel.: +420 777 717 807, e-mail: 
daniela.vecerkova@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: požadujeme SŠ s maturitou potraviná řského či chemického 
směru, znalost systému HACCP, hygienických p ředpis ů a platné 
legislativy, komunikativní znalost anglického jazyk a, znalost MS Office 
(Word,Excel,…) 
Náplň práce: řízení a údržba systému kvality IFS,HACCP a bezpe čnosti 
potravin, provád ění, externích a interních audit ů a kontrol kvality, dohled 
a zodpov ědnost za výrobní hygienu, komunikace s klienty a s příslušnými 
úřady a implementace legislativních zm ěn do procesu firmy  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936090721 

Požadovaná profese:  Operátor kovacího lisu  
  Kováři (72210) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Eva Hrabalová, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
eva.hrabalova@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc   
Jiné výhody   
Podnikové stravování   
Zvláštní prémie  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA hledá do svého týmu kolegy na pozici D ĚLNÍK V KOVÁRN Ě 
 
Pracovní nápl ň: 
- obsluha kovací linky,  
- výměna zápustkového ná řadí,  
- měření vyráb ěných výkovk ů. 
 
Požadujeme: 
- vzdělání technického sm ěru výhodou,  
- manuální zru čnost,  



- dobrý p řístup k práci, zodpov ědnost.  
 
Nabízíme: 
- práci ve stabilní a prosperující spole čnosti, 
- týden dovolené navíc,  
- příspěvek na závodní stravování,  
- příspěvek na dovolenou, penzijní p řipojišt ění,  
- lázeňskou pé či, masáže ve firm ě,  
- možnost vzd ělávání a profesního r ůstu. 
 
V případě Vašeho zájmu, zašlete, prosím, životopis na email 
eva.hrabalova@viva.cz.  

Poslední zm ěna: 15.5.2017 15:25:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12329990780 

Požadovaná profese:  Zámečník, sva řeč, frézař, brusi č, horizonta ř 
  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  
Volné místo je vhodné pro azylanty.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost výkresové dokumentace nutná, praxe v oboru výhodou.  
Výhody: možnost práce p řesčas, placené ob ědy, práce v p říjemném 
kolektivu, 5 týdn ů dovolené.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9309340746 

Požadovaná profese:  Kucha ř 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Hotel AMBRA s.r.o. , IČ 29139627 
  Místo výkonu práce: Hotel Ambra s.r.o. - Luhačovice, Solné 1055, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Eva Fialová , tel.: +420 778 485 224, e-mail: fialova@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 6,30 -21,00 krátký/ dlouhý týden  
 
Náplň práce: P říprava jídel - snídaní, ob ědů večeří, včetně souvisejících 
činností obvyklých ve stravovacích provozech - p říprava MINUTKOVÝCH 
JÍDEL, STUDENÁ KUCHYN Ě, ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE, p říprava pro 
danou práci, úklid pracovišt ě, spolupráce s kolektivem. 
 
Požadavky: Komunikativní osoba, p říjemné, vst řícné vystupování, 
poctivost p ři nakládání se sv ěřenými prost ředky, materiálem, 
samostatnost, praxe výhodou, práce v mladém kolekti vu. 



Nabízíme: Možnost ubytování v blízkosti pracovišt ě, stravování v míst ě za 
zvýhodn ěnou cenu (30 K č), po zapracování platový r ůst, pracovní 
oblečení, příjemné pracovní prost ředí, přátelský kolektiv.  

Poslední zm ěna: 16.7.2017 00:37:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883910735 

Požadovaná profese:  Kucha ř (krom ě šéfkucha řů) 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Dagmar Hlavá čková , e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
*vyučení v oboru, praxe minimáln ě 2 roky 
*spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost 
*časovou flexibilitu 
*trestní bezúhonnost 
*chu ť na sob ě pracovat 
* zdravotní zp ůsobilost 
 
Nabízíme: 
•silné zázemí stabilní české spole čnosti 
•motivující finan ční ohodnocení (základní plat + p říplatky + bonusy) 
•roční odm ěnu 
•příjemné pracovní prost ředí 
•samostatnou práci 
•možnost seberealizace 
•možnost využít dalšího vzd ělávání 
•zaměstnanecké slevy a zvýhodn ěné rekreace v rámci Royal Spa 
•možnost ubytování 
•zajišt ění stravování 
•příspěvek na dopravu  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12330100778 

Požadovaná profese:  Kucha ř (krom ě šéfkucha řů) 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Valašský Ogar, s.r.o. , IČ 25503529 
  Místo výkonu práce: Hlavní 47, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Radek Bulí ček, tel.: +420 774 846 664, e-mail: rbulicek@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- Vzdělání v oboru 
- Min. 1 rok praxe 



- Pracovitost, zodpov ědnost, samostatnost  
- Loajalita, týmový duch 
Nabízíme: 
- Inspirativní prost ředí s p řátelskou firemní kulturou zam ěřenou na 
týmovou práci 
- Možnost kreativn ě tvo řit 
- Možnost ubytování a stravování 
- Vstřícnost p ři plánování sm ěn 
Nástup ihned!  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12718250740 

Požadovaná profese:  Kucha ř (krom ě šéfkucha řů) 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov senior ů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: David Zdráhal , tel.: +420 734 636 519, e-mail: kostelnik@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do našeho pracovního kolektivu hledáme vhodného ucha zeče na 
pracovní pozici kucha ř. 
 
Požadavky:  
- vyu čení v oboru 
- min. 2 roky praxe 
- spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost 
- časová flexibilita 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní zp ůsobilost  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 16:45:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12969660772 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Sadat Haljilji , IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, t řída Tomáše Bati 5151, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Blerim Haljilji , tel.: +420 775 354 876 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 11.7.2016 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Gahurova 5151, 760 01 Zlín  
Náplň práce: p říprava pizzy, gyrosu  

Poslední zm ěna: 9.3.2017 01:20:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11076160729 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 



  Místo výkonu práce: NADĚJE - Okružní, Zlín, Okružní 5550, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Bc. Seidlová Marie , tel.: +420 778 443 873, e-mail: mzdy.zlin@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajiš ťování celodenní stravy v objemu cca 80 porcí, p říprava 
teplé a studené kuchyn ě v domov ě pro seniory. Roznos jídel, mytí nádobí, 
příprava surovin, úklid kuchyn ě, úklid skladu potravin.  
Požadujeme vyu čení v oboru gastro, praxi ve stravovacím provozu, 
znalost p řípravy dietních jídel je vítána, dobrý zdravotní st av, 
potraviná řský pr ůkaz, čistý trestní rejst řík, sociální cít ění, spolehlivost, 
svědomitost, kladný vztah k senior ům.  
Pracovní doba je nepravidelná. Provoz funguje PO-NE . Ranní sm ěna 6,00-
14,30; denní sm ěna 6,00-18,30 práce i o sobotách a ned ělích dle rozpisu. 
Možnost prodloužení smlouvy na delší dobu. 
Výhody: 5 dn ů dovolené navíc, stravování na pracovišti.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688940735 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Střední pr ůmyslová škola Otrokovice , IČ 00128198, 
http://www.sosotrokovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Střední odborná škola Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1266, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Milena Ba ďurová , tel.: +420 733 122 334, e-mail: 
badurova@spsotrokovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 32 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní vztah bude nejd řív na dobu ur čitou, po osv ědčení pracovníka 
jemožno sjednat i dobu neur čitou. 
Jedná se o školní jídelnu. 
Výhody: stravenky, 25 dn´ ů dovolená  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756420725 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BALTACI a. s. , IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - Napajedla, Masarykovo nám ěstí 212, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Kateřina Gazdošová , tel.: +420 734 513 537, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kucha ře na ranní sm ěny s pozitivním vztahem k moderní 
gastronomii. 



Očekáváme od vás ochotu u čit se novým v ěcem, dále se vzd ělávat, ale 
především pozitivní vztah ke kucha řské práci.  
Pracovní doba pond ělí - pátek 5:00 - 15:00.  
Nástup možný ihned. 
Výhody: odpovídající platové ohodnocení, bohatý sys tém firemních 
benefit ů. 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853510741 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jaroslav Chudoba , IČ 61404217 
  Místo výkonu práce: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jaroslav Chudoba , tel.: +420 724 041 255, e-mail: bohemia@hotelmoskva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace BOHEMIA  
Požadavky: praxe v oboru 
Osobní návšt ěva na pracovišti v dob ě od 9 do 15 hod.  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951790753 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Fusková , IČ 13659057 

  Místo výkonu práce: 
Marie Fusková - Zlín, Bufet autobusové nádraží, Gahurova 4402, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Marie Fusková , tel.: +420 577 210 320 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimáln ě 1 rok v p řípravě teplých jídel p řevážně české kuchyn ě. 
Pracovní doba od 5:00 hodin, pouze pracovní dny.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039670716 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dida grill s.r.o. , IČ 05586232 
  Místo výkonu práce: Dida grill s.r.o. - Zlín, Dlouhá 5136, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kateřina Farag Ernstová , tel.: +420 776 730 353 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B" výhodou ne podmínkou  
Náplň práce: p řípravaa obsluha v restauraci  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749540709 

Požadovaná profese:  Kucha ři do studené kuchyn ě 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Renata Cíchová , tel.: +420 734 783 675, e-mail: renata.Cichova@bnzlin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zru čnost, schopnost týmové i samostatné práce, 
spolehlivost, zdravotní zp ůsobilost, bezúhonnost.  
Výhody: p říspěvek na stravování, možnost ubytování a další benefi ty.  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820590784 

Požadovaná profese:  Kucha ři jídel vietnamské kuchyn ě 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ogar catering s.r.o. , IČ 02412501 
  Místo výkonu práce: Ogar catering s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jan Jamka , tel.: +420 734 214 451, e-mail: jan.jamka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 12 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: specializace na vietnamskou kuchy ň 
Náplň práce: p říprava vietnamských pokrm ů 

Poslední zm ěna: 1.12.2016 00:46:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662500703 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVIKA s.r.o. , IČ 26235421 
  Místo výkonu práce: Lázeňská 1035, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Ing. Iveta Kadl čková , tel.: +420 737 534 439, e-mail: revika@revika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  
Poznámka k volnému 

místu: Výhody: možnost ubytování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044140767 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Božena Jílková , IČ 10567259 
  Místo výkonu práce: Božena Jílková - hotel Litovel, Dr. Veselého 329, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Kodetová , tel.: +420 577 131 109, e-mail: litovel@luhacovice-hotel.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 do 30.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 8 -18 hod.  
Příspěvek na stravu.  

Poslední zm ěna: 26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176350768 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Sadat Haljilji , IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, t řída Tomáše Bati 5151, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Selam Sabani , tel.: +420 608 159 900 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava pizzy a gyrosu.  
Pracovišt ě: ABS centrum Zlín.  

Poslední zm ěna: 18.5.2017 11:05:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11891130770 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské nám ěstí 436, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, 5 dn ů.  
Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu č. v oboru nebo praxe v oboru, znalost studené a 
minutkové kuchyn ě, předpoklady pro tým. spolupráci, profes. p řístup, 
samostatnost, praxe v podobném typu za řízení výhodou. 
Nabízíme Náborový p říspěvek ve výši 5 000K č pro uchaze če vyu čené v 
oboru s praxí 2 roky a více,3 000K č pro uchaze če vyu čené v oboru s praxí 
méně než 2 roky nebo 3 000K č pro uchaze če bez vyu čení v oboru, avšak s 
praxí v oboru min. 2 roky.  
Benefity: 1. 4. 2017 zvyšujeme mzdy o 10 %, dovolená  25 dnů, některé 
příplatky vyšší než udává ZP, zam. ubytování za nízké  ceny, zam. 
celodenní stravování, gastro seminá ře, výhodné rekreace, p říspěvek na 
penzijní p řip., levný tarif u T-Mobile  

Poslední zm ěna: 31.7.2017 12:06:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12110690755 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Sadat Haljilji , IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, t řída Tomáše Bati 5151, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Selam Sabani , tel.: +420 608 159 900 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava pizzy a gyrosu.  
Pracovišt ě: ABS centrum Zlín.  

Poslední zm ěna: 31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253890788 

Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADAMANTIS GROUP, s. r. o., IČ 04363469 

  Místo výkonu práce: 
ADAMANTIS GROUP, s. r. o. - Adamantino Pozlovice, Pozlovice 337, 763 
26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA , tel.: +420 734 572 020, e-mail: 
vyslouzilova@adamantino.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava minutek, raut ů, denní menu, samostatnost, 
organiza ční schopnosti, schopnost týmové práce, zodpov ědnost 
Požadavky: ubytování v hotelu, zam ěstnanecká strava, masáže  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890820724 



Požadovaná profese:  Kucha ř/ka. 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Magdaléna Šestáková , IČ 04773934 

  Místo výkonu práce: 
Magdaléna Šestáková - Malenovice, Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Bc. Magdaléna Šestáková , tel.: +420 775 869 822, e-mail: 
magda.sestakova@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve Z líně - 
Malenovicích hledáme 1 osobu na pozici kucha řka/kucha ř. 
Náplň práce: práce na grilu (burgery, steaky), p říprava p říloh 
Požadavky: samostatnost, praxe, uvítáme praxi p ři práci s grilem  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983870787 

Požadovaná profese:  Pizza kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Trietra hold s.r.o. , IČ 05673496 
  Místo výkonu práce: Trietra hold s.r.o. - Pizza Halló, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Fládr , tel.: +420 775 999 755 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava pizz  
Krátký/dlouhý týden 
Otvírací doba 11-21 hod.  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853610748 

Požadovaná profese:  Pomocná síla v kuchyni  
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KNEBL, spol. s r.o. , IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janá čka 379, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Anna Kneblová , tel.: +420 577 131 102, e-mail: 
kneblova@luhacovicepraha.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 14 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: bezúhonost, spolehlivost, zodpov ědnost, schopnost pracovat 
samostatn ě, dobrá komunikace s lidmi, poctivost, čistý trestní rejst řík 
Výhody: zam ěstnanecká strava. 
Zájemci se hlásit emailem, osobn ě nebo telefonicky.  



Poslední zm ěna: 19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890880767 

Požadovaná profese:  Samostatní kucha ři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě - koleje a menza, Štefánikova 150,  760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková , tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná p říprava jídl české i mezinárodní kuchyn ě a 
minutkové kuchyn ě, samostatná p říprava a opracování masa, výroba 
studené kuchyn ě, příprava a výdej jídla pro ú čely spole čenských akcí 
(rauty, bankety, číše víma apod.) 
Požadavky: vyu čení v oboru kucha ř, min. praxe v oboru 2 roky, 
samostatnost, zkušenost s p řípravou hotových jídel vítána 
Nabízíme: mzda dle praxe a zkušeností, ranní sm ěna (Po-Pá), týdne 
dovolené navíc, možnost ubytování 
Profesní životopis zasílat do 15.6.2017, v p řípadě, že Vás do 10 
pracovních dn ů od uzáv ěrky nebudem kontaktovat, nepostoupili jste do 
užšího kola výb ěrového řízení 

Poslední zm ěna: 30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638590751 

Požadovaná profese:  Kucha ři (krom ě šéfkucha řů) (51201) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Birat Trade s.r.o. , IČ 05021766 
  Místo výkonu práce: Birat Trade s.r.o. - Zlín, nám ěstí Práce 1099/1, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ram Kumar Katuwal , tel.: +420 776 024 396, e-mail: ramkumar@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 200 do 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace zam ěřena na na speciality indické a nepálské národní 
kuchyn ě  
Požadavky: znalost této kuchyn ě i jeho servírování a prezentace v 
návaznosti na nepálskou kulturu stolování a tradice  a alespo ň částečnou 
znalost jazyka rodilých kucha řů 
Zájemci se dostaví 1.12.2016 - 17.12.2016 mezi 16-1 8 hod. na adrese 
Indické a nepálské restaurace MAKALU nutná p ředchozí telefonická 
domluva.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 12:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11706900707 

Požadovaná profese:  Kucha ři (krom ě šéfkucha řů) (51201) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Libor Malaník , IČ 88314685 

  Místo výkonu práce: 
Libor Malaník - Slavi čín, Družstevní I 195, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 
Slavi čín 



  Komu se hlásit: 
Libor Malaník , tel.: +420 577 343 683,776 809 068, e-mail: 
malanikovakuchyn@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 5.30 -14 hod.  
Nástup možný ihned, mzda+ prémie. 
Kontakt telefonicky 5.30-14 hod.  

Poslední zm ěna: 14.4.2017 01:05:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12520070719 

Požadovaná profese:  Kucha ři (krom ě šéfkucha řů) (51201) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Štípský šenk s.r.o. , IČ 04493168 
  Místo výkonu práce: Mariánské nám ěstí 48, Štípa, 763 14 Zlín 12  
  Komu se hlásit: Ondřej Lysák , tel.: +420 777 904 224, e-mail: senk@stipskysenk.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, zájem o pracovní obor, samostatn ost p ři 
výrob ě pokrm ů dle stanoveného technologického postupu, organizac e 
chodu výroby a expedice jednotlivých jídel, zkušeno st s českou a 
mezinárodní kuchyní, praxe v oboru 
Výhody: možnost ubytování, motiva ční ohodnocení  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799850729 

Požadovaná profese:  Kucha ři (krom ě šéfkucha řů) (51201) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Mateřská škola Lukov, p. o. , IČ 70990280 
  Místo výkonu práce: K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína  
  Komu se hlásit: Kateřina Březíková , e-mail: jidelna@mslukov.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 100 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce kucha řky/kucha ře ve školní jídeln ě, příprava teplých i studených 
pokrm ů. 

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:47:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883840798 

Požadovaná profese:  Kucha ři (krom ě šéfkucha řů) (51201) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Jiří Pecha , IČ 18174540 
  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba , e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náborový jednorázový p říspěvek 10000,-Kč. 
Možnost personálního ubytování.Nadstandardní mzda od povídající 
pracovním výkon ům. 
Pracovní doba : krátký a dlouhý týden 
Zájemci kontaktovat telefonicky 8-16 hod. nebo e-ma ilem.  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915660775 

Požadovaná profese:  kucha ř/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (512) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kvit.co, s. r. o. , IČ 29361150 
  Místo výkonu práce: Kvit.co s.r.o. - Maxima, K. H. Máchy 1230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovi ce 2 
  Komu se hlásit: Petr Bludský , tel.: +420 730 105 863, e-mail: info@restauracemaxima.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme samostatného kucha ře/kucha řku na krátký/dlouhý týden. Možno 
i po vyu čení. Požadujeme kreativitu a zájem rozvíjet se v ob oru 
gastronomie.  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614720797 

Požadovaná profese:  kucha ř/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (512) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Hálka Pelánová , IČ 62322966 

  Místo výkonu práce: 
AHURA KEBAB Otrokovice, t ř. Osvobození 139, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: FARID MAHDAVI RAD , tel.: +420 732 980 422 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk.B výhodou, N ěmecký a anglický jazyk podmínkou. 
Perský jazyk p ředností. 
Výhody: stravné  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756360779 

Požadovaná profese:  pomocný kucha ř/kucha řka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (5120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb senior ům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Kostelník HV ĚZDA z.ú. , tel.: +420 608 958 618, e-mail: 
kostelnik@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe s vydáváním hotových jídel strávní ků. 
Směnnost: krátký x dlouhý týden  
Místo výkonu práce: centrum m ěsta Zlína  

Poslední zm ěna: 27.3.2017 09:28:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12401710737 

Požadovaná profese:  Dřevorubec, lesní t ěžba. 
  Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva (62102) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kloboucká lesní s.r.o. , IČ 25532642 
  Místo výkonu práce: Kloboucká lesní s.r.o. - provozovna 3, Pilá řská 321, Bylnice 763 31  
  Komu se hlásit: Miroslav Ma ček, tel.: +420 731 642 299 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s JMP.  
Zaměstnanecké výhody: stravné. 
Kontaktovat telefonicky.  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076110706 

Požadovaná profese:  Dělník dokon čovacích stavebních prací  
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EUROVIA CS, a.s. , IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - závod Zlín, U D řevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 95 do 120 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pozice je za členěna na závod ě Zlín v týmu hlavního stavbyvedoucího 
spravujícího provozní jednotku pokládky. 
Místo výkonu práce – závod Zlín, Louky 330. Pozice je vhodná pro muže i 
pro ženy. Ideálním kandidátem/kandidátkou je člověk bydlící ve Zlín ě a 
okolí. Optimální nástup b ěhem dubna 2017. Pokud Vás zaujala výše 
uvedená nabídka, neváhejte nám poslat sv ůj profesní životopis v českém 
jazyce na emailovou adresu jarmila.setinkova@eurovi a.cz 
Na Vaši p řihlášku budeme čekat do 31/03/2017 do 10:00. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 
Plné znění inzerátu najdete na 
http://www.eurovia.cz/cs/kariera/nase_nabidky  

Poslední zm ěna: 20.1.2017 11:24:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
12029630765 

Požadovaná profese:  Stavební d ělníci  
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: FOX spol. s r.o. , IČ 60714158 
  Místo výkonu práce: Lešetín V 697, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Šárka Kozlovská , e-mail: skozlovska@atlas.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce HSV, ŘP sk. "B"  
Práce i mimo Zlín  

Poslední zm ěna: 29.3.2017 00:49:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237740773 

Požadovaná profese:  Stavební d ělník  
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 14 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 4IDEA, družstvo , IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Husi čková , tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce po celé ČR. ŘP skupiny B výhodou.Zájemci hlaste se na tel.: 734 
257 462 (8-14 hod)  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771470760 

Požadovaná profese:  Stavební práce - zedníci, tesa ři, železáři, stavební d ělníci  
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PS - MSI,a.s., IČ 64507939 
  Místo výkonu práce: PS - MSI,a.s. - Kúty, Kúty 3802/17, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Kot ěna Miroslav , e-mail: miroslav.kotena@ps-msi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, pracovitost, řidi čský pr ůkaz skupiny B výhodou  
Náplň práce: stavební práce 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l miroslav.kotena@ps-
msi.cz nebo miroslav.rochovansky@ps-msi.cz  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983890740 

Požadovaná profese:  Zedníci, stavební d ělníci, tesa ři 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: J-A stavby s.r.o. , IČ 04827422 
  Místo výkonu práce: Lípa 343, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Petr Jan ča, tel.: +420 777 175 566, e-mail: janca@ja-stavby.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 24.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na stavbách zlín a okolí, stavby RD, ŘP výhodou  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 21.4.2017 03:06:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12545560767 

Požadovaná profese:  Dělník ve výrob ě - výstupní kontrola  
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová , tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pe člivost a spolehlivost, znalost textilních, PVC a us ňových 
materiál ů výhodou 
 
Náplň práce: provádí výstupní kontrolu hotových výrobk ů (textilních, 
koženkových a kožených díl ů pro automotive) 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo : e-mailem nebo 
telefonicky od 6 - 14 hodin.  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799960727 

Požadovaná profese:  Kontrolor v plastiká řské výrob ě (dělník)  
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výstupní kontrola plastových díl ů pro automobilový pr ůmysl,praxe 
výhodou.Znalost práce PC podmínkou. Benefity:stravenk y,odm ěna za 
docházku,týden dovolené navíc,2x ro čně mimo řádné odm ěny,pracovište 
v centru Zlína.  



Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12609630722 

Požadovaná profese:  LABORANT/LABORANTKA  
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Fatra, a. s. , IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a. s. - Napajedla - sídlo, t řída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Blanka Hrabinová, Personalistka , tel.: +420 577 502 225, e-mail: 
blanka.hrabinova@fatra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: meziopera ční a výstupní kontrola polotovar ů a hotových 
výrobk ů (provád ění stanovených zkoušek dle závazných kontrolních 
postup ů);zpracování a archivace nam ěřených výsledk ů;uvol ňování 
výrobk ů na sklad. 
Požadujeme: vzd ělání st řední odborné s chemickým zam ěřením;výhodou 
je praxe v oboru zpracování plast ů a znalost prost ředí firmy;samostatné 
rozhodování, spolehlivost, flexibilita, pracovitost , pečlivost;schopnost 
týmové práce a komunikativnost;základní znalost prá ce na PC. 
Nabízíme: zázemí silné výrobní spole čnosti;výhody sociálního programu 
Fatra, a.s. a skupiny Agrofert (p říplatky za sm ěnnost nad rámec zákona, 
příspěvek na podnikové stravování, p říspěvek na penzijní pojišt ění, týden 
dovolené navíc a další benefity);místo výkonu práce  Napajedla;práce v 3 
směnném režimu. 
 

Poslední zm ěna: 21.7.2017 09:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041870773 

Požadovaná profese:  Směnová technická kontrola  
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vstupní, meziopera ční a výstupní kontrola plastových díl ů. Praxe v 
kontrole výhodou. Benefity: stravenky, odm ěna za docházku, týden 
dovolené navíc, 2x ro čně mimo řádné odm ěny.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 09:56:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13054690778 

Požadovaná profese:  Výstupní kontrola a kontrola kvality  
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: stauner palet s.r.o. , IČ 25238701, http://www.stauner.cz 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad  Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Romana Malá , tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 1 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
*práce s technickou dokumentací 
*meziopera ční a výstupní kontrola 
*řešení nápravných a preventivních opat ření 
*blokace neshodných výrobk ů 
*metrologie a provád ění měření 
*účast p ři řešení interních reklamací 
*účast p ři řešení zákaznických a dodavatelských reklamací 
 
PROFIL UCHAZEČE: 
*vzdělání technického sm ěru 
*praxi v oboru kvality (ideáln ě strojírenství) 
*komunikativní znalost NJ pop ř. AJ výhodou 
*samostatný a aktivní p řístup k pln ění úkol ů 
*znalost práce na PC 
 
NABÍZÍME: 
*Samostatnou pozici 
*Zajímavé mzdové ohodnocení 
*Další zaměstnanecké výhody 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 14:36:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12462270747 

Požadovaná profese:  Lakýrníci  
  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpov ědnost, spolehlivost 
- pečlivost  
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
- praxe na pozici 
 
Náplň práce: 
- lakování krytování a základny pro stroje 
- vizuální kontrola kvality výsledného stavu nát ěru 
- míchání a ředění barev 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete sv ůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. P řípadné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, sle čna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Nabízíme: 
- práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství 
- pracovní pom ěr na dobu neur čitou 
- odpovídající platové hodnocení  



- nástupní plat 20.000, - 
- možnost práce p řesčas 
- příspěvek na stravování 
- 25 dnů dovolené  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039610770 

Požadovaná profese:  LAKÝRNÍK / LAKÝRNICE V PRÁŠKOVÉ LAKOVN Ě 
  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM konsult s.r.o. , IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o - pobo čka Machová - agentura práce, Machová 241, 763 
01 Myslo čovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Zden ěk Večerka, Personalista , tel.: +420 777 776 355, e-mail: 
zdenek@kmkonsult.cz, adresa: Kaplanova 2836/2a, 767 01 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě v obci Machová  
- Náplň práce: lakování kovových výrobk ů, lakování práškové 
- Požadujeme: vyu čení nejlépe v oboru lakýrník, praxe v oboru výhodou , 
manuální zru čnost, zodpov ědnost, spolehlivost 
- HPP na dobu ur čitou s možností prodloužení, možnost práce na dohod u 
(DPČ/DPP), nástup možný ihned, je možné zajistit dopravu  do zaměstnání  
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou ad resu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontakt na tel. +420777 77 6 355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personá lní odd ělení a 
dohodne s Vámi další postup.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 14:35:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 10930130721 

Požadovaná profese:  Lakýrníci  
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o.,  třída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  manuální zru čnost, spolehlivost  
Náplň práce: lakování sil a strojních komponent ů  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:05:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706920752 

Požadovaná profese:  Lakýrníci  



  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: CONTIMADE s.r.o. , IČ 49448382, http://www.contimade.cz 
  Místo výkonu práce: Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u Luha čovic  

  Komu se hlásit: 
Hana Mikul číková , tel.: +420 576 779 154, e-mail: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: lakýrnické práce spojené s výrobou kontejne rů 
Požadavky: vyu čení v oboru  
Výhody: p říspěvek na stravování, penzijní p řipojišt ění, prémie nad rámec 
PS 

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809700788 

Požadovaná profese:  Lakýrníci, nat ěrači 
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOMENT, spol. s r.o. , IČ 46344128, http://www.moment.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: MOMENT, spol. s r. o. - sídlo, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomášek  Václav , tel.: +420 602 779 484, e-mail: 
tomasek@moment.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Povrchová úprava kovových dílc ů a svařenců při kusové výrob ě 
Při práci d ůraz na kvalitu a dodržování technologických postup ů 
nátěrových systém ů 
Výhody: p říspěvek na ob ědy, na dovolenou, na penzijní či životní 
pojišt ění, na ubytování  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11799890727 

Požadovaná profese:  Lékaři absolventi  
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: MUDr. Michal Pisár , tel.: +420 739 503 426, e-mail: michal.pisar@bnzlin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na odd ělení anesteziologicko -resuscita čním odd ělení a odd ělení 
urgetního p říjmu. 
Podmínkou je prokazatelná zkušenost z akutní medicí ny nebo 
zdravotnické záchranné služby.  
Podmínkou je zp ůsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
 
Výhody: p říspěvek na stravování, možnost ubytování, p říspěvek na 
ubytování a další benefity  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964150784 

Požadovaná profese:  Lékaři absolventi  
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
MUDr. Zdeněk Coufal , tel.: +420 577 552 138,577 553 188, e-mail: 
coufal@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na kardiologickém odd ělení a interní klinice.  
Podmínkou je prokazatelná zkušenost v oboru kardiol ogie nebo interny.  
Podmínkou je zp ůsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
Výhody: p říspěvek na stravování, možnost ubytování, p říspěvek na 
ubytování a další benefity  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011890789 

Požadovaná profese:  Lékaři absolventi  
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: MUDr. Milan Kohoutek , tel.: +420 724 665 427 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2016 
  Mzdové rozpětí: od 25 200 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na onkologickém odd ělení - lůžková část.  
Podmínkou je zp ůsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
 
Výhody: p říspěvek na stravování, odm ěna za hospodá řský výsledek dle 



KS, možnost ubytování, p říspěvek na ubytování a další dle KS  
 

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10034620707 

Požadovaná profese:  Asistenti pro jazykové školy  
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Pavel Knot , IČ 02169223 
  Místo výkonu práce: Mgr. Pavel Knot - Zlín, Vodní 1972, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot , tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 75 do 75 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis činnosti: organizace a p říprava dokument ů pro klienty, další 
administrativní úkony vyplývající ze zadaných úkol ů 
Požadujeme: aktivní p řístup k p řiděleným úkol ům a spolehlivost, 
uživatelská znalost práce na PC, schopnost u čit se novým v ěcem, 
organiza ční dovednosti, plánování, d ůslednost, týmovost, selský rozum, 
trestní bezúhonnost, flexibilitu a slušnost, znalos t jazyk ů výhodou 
Nabízíme: pracovní doba v osmihodinových blocích 
- mzda od 75K č/hod 
- místo výkonu práce: kancelá ř ve Zlíně 
 
 
 

Poslední zm ěna: 6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467770744 

Požadovaná profese:  Lektor/ka jazykové školy  
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Trend Language Solutions s.r.o. , IČ 05777755 
  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot , tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 200 do 250 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kreativního lektora angli čtiny /nebo n ěmčiny  
Požadavky: vynikající znalost angli čtiny/ n ěmčiny, kreativita schopnost 
dlouhodob ě motivovat studenta, pozitivní a komunikativní osob nost, 
vysoká míra profesionality p ři práci klientem a p ři odevzdávání vykonané 
práce, pracovní nasazení, které je vyrovnané a sm ěřuje k dlouhodobé 
spolupráci, schopnost dlouhodob ě naplňovat a aktualizovat pot řeby 
klienta 
Nabízíme: náro čný úvodní trénink - zaškolení cca 20 hodin, vybrané  
lektory budeme metodický vést b ěhem prvních 6-m ěsíců, viditelné 
výsledky vaší práce (rychlý pokrok student ů), metodickou podporu a 
vedení, preferujeme spolupráci na DPP, v p řípadě dobré shody a 
profesionality možnost hlavního pracovní pom ěru, úvazek ve výuce 25 



hodin týdn ě 
Výhody: pružná pracovní doba  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740410778 

Požadovaná profese:  Lektor/ka jazykové školy  
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (2353) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Trend Language Solutions s.r.o. , IČ 05777755 
  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot , tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti  

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 200 do 300 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na základě konkrétních poptávek od klient ů hledáme na výuku angli čtiny 
kreativní lidi - lektory/lektorky, kte ří vyjdou vst říc různým požadavk ům 
firemních klient ů. Jedná se o výuku dosp ělých. 
Nutností je praxe ve výuce angli čtiny. 
Ohodnocení se odvíjí od zkušeností v oboru, kvality  a praxe.  
Rozsah spolupráce závisí na kvalit ě výuky a kvalit ě organizace práce.  
Do e-mailu s životopisem prosím uve ďte: 
a) odkud jste 
b) délku lektorské praxe  
c) vaši motivaci stát se našim lektorem.  
 
Vyhrazujeme si neodpov ědět uchaze čům, kte ří nespl ňují uvedené 
požadavky.? 
Místo výkonu práce: Zlín a okolí  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050580791 

Požadovaná profese:  Lekto ři anglického jazyka  
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LINGUA, spol. s r. o. , IČ 25309455 
  Místo výkonu práce: LINGUA, spol. s r. o. [1], nám. T. G. Masaryka 2433,  760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Hana Dynková , tel.: +420 604 278 586, e-mail: h.dynkova@elingua.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

rodilý mluv čí - anglický jazyk nebo rodilý mluv čí jiného cizího jazyka + 
oprávn ění učit angli čtinu jako druhý jazyk ( certifikát - např. CELTA, TEFL, 
TESOL, Intesol) nebo VŠ studium anglického jazyka 
Telefonicky v dob ě od 10:00 do 16:00 hod.  

Poslední zm ěna: 18.5.2017 11:05:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10894630758 

Požadovaná profese:  Dělníci  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 



  Počet volných míst: 6 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: EUROZET s.r.o. , IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 
  Místo výkonu práce: EUROZET s.r.o. [793], Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u  Luhačovic  
  Komu se hlásit: Talaš František  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Slavi č - Divnice, Ludkovice  
Požadavky: praxe v oboru - se řizova či a obsluha konven čních sostruh ů 
min. 5 let, komunika ční znalost ruského jazyka 
Náplň práce: zam ěstnanec bude pracovat s technikou, výkresovou 
dokumentací, podle které bude stanovovat výrobní po stupy pro 
soustruhy, bude provád ět seřizování stroj ů a výrobu p řesných sou částí 
na soustruhu, komunikovat s ruskojazy čnými zem ěmi v p řípadě nabídky 
výroby pro tyto zem ě 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobn ě v dob ě od 7:00 do 16:00 hod.  

Poslední zm ěna: 7.7.2017 00:45:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
8727580724 

Požadovaná profese:  Dělníci  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEGAT - výroba z plast ů Zlín spol. s r.o. , IČ 46966196 
  Místo výkonu práce: Zlín, K Pasekám 273, PS Č 76001 
  Komu se hlásit: Hradilová Hana , tel.: +420 577 141 702, e-mail: hradilova@megat.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha vytla čovací linky, balení výrobk ů, výstupní kontrola  
Výhody: stravenky, penzijní pojišt ění 

Poslední zm ěna: 9.3.2017 01:20:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12127520740 

Požadovaná profese:  Dělníci  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SALTIC, s.r.o. , IČ 26915448 
  Místo výkonu práce: SALTIC, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 5500, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Vojtěch Ocelka, jednatel , tel.: +420 603 165 231, e-mail: saltic@saltic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 42 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému Požadavky: manuální zru čnost  



místu:  Práce pro fyzickou náro čnost vhodná spíše pro muže.  
V provozu pracují i neslyšící osoby.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749550797 

Požadovaná profese:  Dělníci  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 

  Místo výkonu práce: 
OBZOR, výrobní družstvo Zlín - Růžová Zlín, R ůžová 288, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno pro osoby zdravotn ě postižené. Jedná se o 
chrán ěné pracovní místo. Požadujeme zodpov ědnost a spolehlivost. 
Náplní práce: je separování, omílání a sušení drobný ch kovových díl ů.  
Pracovní místo je ur čeno pro osoby zdravotn ě postižené. Jedná se o 
chrán ěné pracovní místo. Požadujeme zodpov ědnost a spolehlivost. 
Náplní práce je separování, omílání a sušení drobnýc h kovových díl ů.  
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, dodatková dovolená, 
závodní stravování, sociální benefity  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853490759 

Požadovaná profese:  Dělníci do výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DRUKO, družstvo invalid ů, IČ 04542428 
  Místo výkonu práce: Spytihn ěv 622, 763 64 Spytihn ěv 

  Komu se hlásit: 
Pavel Kozák, p ředseda družstva , tel.: +420 775 570 548, e-mail: info@druko-
druzstvo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 7 -15 hod.  
Náplň práce: manuální činnost, zpracovávání textilu 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076030778 

Požadovaná profese:  Dělníci výroby oken  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PIVA OKNA SE , IČ 05811783 
  Místo výkonu práce: PIVA OKNA SE - Zlín, t řída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Zdenka Strnadová , e-mail: info@pivaoknase.com 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 27 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Výhody: stravenky v hodnot ě 100 Kč. 

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063880752 

Požadovaná profese:  Manipula ční dělníci  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725930749 

Požadovaná profese:  Manipula ční dělník v odpadovém pr ůmyslu  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SUEZ Využití zdroj ů a.s., IČ 25638955 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdroj ů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Martina Žákovská, správce provozu , tel.: +420 602 516 320, e-mail: 
martina.zakovska@sita.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce  
• pomocné práce ve sklad ě, třídění odpad ů 
• údržba ploch skladu a venkovních prostor  
• manipulace s odpady a kontejnery p ři nakládce, vykládce a svozu 
odpad ů 
• závozník p ři svozu komunálních odpad ů 
 
Požadujeme 
• dobrá pracovní a docházková morálka 
• výpis z trestního rejst říku 
• základní vzd ělání 
• zdravotní stav umož ňující výkon dané profese 
• výhodou pr ůkaz VZV, strojnický pr ůkaz, profesní pr ůkaz řidi če 
 
Nabízíme 
• stabilní zam ěstnání v technologicky orient ované spole čnosti se zázemím 
silné nadnárodní skupiny 



• práci pro životní prost ředí v perspektivní oblasti využití odpad ů 
• moderní pracovní prost ředí s prioritou bezpe čnosti a ochrany zdraví 
• možnost profesního r ůstu, uplatn ění týmového ducha, sdílení 
ekoinovativních p řístup ů 
• odpovídající mzdové ohodnocení, nadstandardní ben efity 
• možnost zvýšení kvalifikace za podmínek v rámci p rofesního vzd ělávání 
(VZV, profesní pr ůkaz, ADR, rozší ření skupin ŘP) 
 
 
Místo pracovišt ě: Otrokovice 
Termín nástupu: ihned dle dohody 
Kontakt: 
Martina Žákovská, tel. 577 921 726, email:martina.z akovska@suez.com 
Další informace o spole čnosti najdete na: www.suez-zdroje.cz  

Poslední zm ěna: 17.8.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
11256930705 

Požadovaná profese:  Manipula ční technici  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699880720 

Požadovaná profese:  Manipulant  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

V současné dob ě hledáme nového kolegu na pozici „manipulant“.  
 
Náplň práce: 
• manipulace s ocelovými polotovary a zápustkami, 
• logistika materiálu na provozech, 
• práce s elektrickým VZV a je řábem, 
• zadávání nové výroby dle pokyn ů mistra a hospodá ře nářadí, 
• evidence kovacího ná řadí z kovárny a jeho ukládání, 
• spolupráce na p řípravě technických podklad ů pro výrobu a renovaci 
nářadí, 
• zajišt ění po řádku a čistoty na provozu. 



 
Požadujeme: 
• vyučení v technickém sm ěru výhodou, 
• orientace ve výkresovou dokumentaci, 
• základní ovládání PC, 
• zkušenosti s manipulací zboží ve sklad ě s vysokozdvižným vozíkem a 
jeřábem výhodou. 
 
BENEFITY: 
• týden dovolené navíc, 
• příspěvek na závodní stravování, 
• příspěvek na dovolenou, 
• 13. a 14. plat, 
• příspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
• odborné vzd ělávání a možnost profesního r ůstu, 
• lázeňská pé če. 

Poslední zm ěna: 25.5.2017 15:35:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12573330703 

Požadovaná profese:  Obsluha lisu  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ANC COMPONENTS, s. r. o. , IČ 27699218 
  Místo výkonu práce: ANC COMPONENTS, s .r. o. - sídlo, Náb řeží 737, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Kristýna Sedlá čková , tel.: +420 734 224 119, e-mail: 
kristyna.sedlackova@anccomponents.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: odebírání díl ů, příprava obalového materiálu, vizuální 
kontrola vyráb ěných díl ů, obsluha lis ů 
Požadujeme: flexibilita a ochota se u čit novým v ěcem, samostatnost, 
zodpov ědnost 
Nabízíme: stabilní zam ěstnání v rozvíjející spole čnosti a p řátelský 
pracovní kolektiv 
Práce je vhodná spíše pro ženy. 
Výhody: stravenky, p říspěvek na dopravu, fit bonus, v ěrnostní 
ohodnocení aj.  

Poslední zm ěna: 20.5.2017 00:37:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12713960721 

Požadovaná profese:  Obsluha výrobních stroj ů. 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JMG mix s.r.o. , IČ 04876334 
  Místo výkonu práce: K Farmě 606, Štípa, 763 14 Zlín 12  
  Komu se hlásit: Martin Grycman , tel.: +420 604 849 502, e-mail: ohybarna@jmgmix.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 13.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluhu stroj ů ve výrob ě, na zpracování betoná řské oceli.  
Požadavky: ŘP VZV, svářečský pr ůkaz a praxe v kovovýrob ě výhodou. 



Osobní návšt ěva na pracovišti 6:30 - 15:00 hod.  

Poslední zm ěna: 11.3.2017 01:04:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12143840796 

Požadovaná profese:  Operátor/ka výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lokart mont s.r.o. , IČ 05687501 
  Místo výkonu práce: Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Penner Ji ří, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrob ě kartonáže  
Výhody: p říspěvek na stravování 
Osobní návšt ěva po p ředchozí domluv ě. 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688760703 

Požadovaná profese:  Operáto ři - obsluha stroje  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: RUBENA a.s. , IČ 00012131 
  Místo výkonu práce: RUBENA a.s. - Areál Svit budova č. 69 - Zlín, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Onřej Růžička, tel.: +420 577 523 166,577 523 391, e-mail: 
ondrej.ruzicka@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 22 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce : obsluha stroje - lisování řezaných klínových řemenů. 
Požadujeme: manuální zru čnost, praxe ve výrobní firm ě výhodou - ne 
podmínkou (zaškolíme). 
Práce ve t řísměnném provozu (8 hodinové sm ěny pond ělí - pátek). 
Pracovní pom ěr na dobu ur čitou - po zapracování doba neur čitá. 
Nástup možný ihned nebo dohodou.  
 
Výhody: p říspěvek na stravování, 5 týdn ů dovolené  

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676360708 

Požadovaná profese:  Operáto ři farmaceutické výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dr. Kulich Pharma, s.r.o. , IČ 27487555 
  Místo výkonu práce: Dr. Kulich Pharma, s.r.o. - Otrokovice, Letišt ě 1085, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Dr. Kulich Pharma, s.r.o. , e-mail: prace@kulich.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Fyzicky nenáro čná pečlivá práce vhodná pro ženy  
Požadujeme: pe člivost, odpov ědnost 
Do firmy nechodit, nevolat, zaslat profesní životopi s s telefonickým 
kontaktem e-mailem na prace@kulich.cz (do p ředmětu zprávy uve ďte 
"DĚLNICE - OTROKOVICE"). V p řípadě, že Vás nebudeme kontaktovat v 
době zveřejnění nabídky na portále MPSV, nespl ňujete požadavky na 
uvedené pracovní místo.  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951780762 

Požadovaná profese:  Operáto ři v t řísměnném provoze  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MALPRO, spol. s r.o. , IČ 45474150, http://ww.malpro.cz 
  Místo výkonu práce: Lípa 318, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Jan Dvo řák, e-mail: vyroba@malpro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a balení produkt ů z výrobních linek, výroba 
elektrop říslušenství 
Výhody: stravenky, pracovní od ěv 

Poslední zm ěna: 14.7.2017 00:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870840761 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 123-práce.cz s.r.o. , IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - bývalý areál Svitu, 64. budova, Zlín  
  Komu se hlásit: Anna Thurnerová , tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s výlisky a  jejich výstupní kontrola - fyzicky 
nenáro čná práce 
Požadavky: pe člivost, spolehlivost, manuální zru čnost 
Výhody: možnost týdenních záloh  

Poslední zm ěna: 7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477980770 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LOKART, s. r. o. , IČ 44005091 
  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Jiří Penner , e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrob ě kartonáže  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 10:25:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676490785 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IPAS personal s.r.o. , IČ 05441374 
  Místo výkonu práce: Dlouhá 19, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Radka Holíková,DiS , tel.: +420 774 700 601, e-mail: ipas.person@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace výrobk ů + vizuální kontrola i jednoduchá 
obsluha stroj ů 
Požadavky: zodpov ědnost za odvedenou práci, ochota pracovat na dvou 
pracovištích - Zlín, Uherské Hradišt ě 
Výhody:p říspěvek na dopravu/bydlení 1000-2000 K č , 13. plat, ubytování 
zdarm, vyplácení záloh po domluv ě 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870660729 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TNS SERVIS, s. r. o. , IČ 29181241 
  Místo výkonu práce: TNS SERVIS, s. r. o. - sídlo, K Teplinám 619, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: +420 573 034 671,733 734 346, e-mail: 
personalni@tnsservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 2.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 



Svým charakterem je práce fyzicky nenáro čná - převážně vsed ě nebo ve 
stoje (možnost práce pro zam ěstnance s invaliditou 1. stupn ě).  
Očekáváme manuální zru čnost, spolehlivost a zodpov ědnost p řístupu k 
práci v jednosm ěnném provozu, manuální zru čnost, dobrý zrak, 
spolehlivost a zodpov ědnost p řístupu k práci v jednosm ěnném provozu. 
Pracovní doba: ranní sm ěna 5:45 - 13:45 hod.  
PRACOVNÍ POZICE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POM ĚR. 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního pom ěru - osobn ě, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: perspektivní zam ěstnání v české spole čnosti s mezinárodní 
působností více než 25 let na trhu, p říjemné pracovní prost ředí a kolektiv 
spolupracovník ů, finan ční ohodnocení (pevná a pohyblivá část mzdy) a 
stálý p říjem, nadstandardní pololetní prémie - 13. a 14. pl at, možnost 
přesčasové práce a tím i vyššího výd ělku, benefitní program: poukázky na 
volno časové aktivity nad rámec mzdy, zvýhodn ěné stravování, penzijní 
připoj ištění, místo výkonu práce ve Slušovicích, úvazek 37.5 hod týdn ě na 
hlavní pracovní pom ěr , 20 dní dovolené  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 00:36:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12582020739 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby - brigáda  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MALOUN, s. r. o. , IČ 49453823 
  Místo výkonu práce: MALOUN, s. r. o. - Tečovice, Te čovice 369, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Mgr. Michal Maloun , tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: Možnost p říplatk ů v případě překročení norem  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915640793 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby - dvousm ěnný provoz  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TNS SERVIS, s. r. o. , IČ 29181241 
  Místo výkonu práce: TNS SERVIS, s. r. o. - sídlo, K Teplinám 619, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: +420 573 034 671,733 734 346, e-mail: 
personalni@tnsservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Svým charakterem je práce fyzicky nenáro čná - převážně vsed ě nebo ve 
stoje (možnost práce pro zam ěstnance s invaliditou 1. stupn ě). 
Očekáváme manuální zru čnost, spolehlivost a zodpov ědnost p řístupu k 
práci ve dvousm ěnném provozu. 



Pracovní doba: ranní sm ěna 5:45 - 13:45, odpolední sm ěna 13:45-21:45. 
Jedná se o jednoduchou kompletaci t ěchto výrobkových skupin: st ěrače 
a stírátka pro osobní automobily 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního pom ěru - osobn ě, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: podíl na hospoda ření spole čnosti formou 13. a 14. platu, 
poukázky na volno časové aktivity, stravování, penzijní p řipojišt ění 

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11978130749 

Požadovaná profese:  Operáto ři výroby - třísměnný provoz  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TNS SERVIS, s. r. o. , IČ 29181241 
  Místo výkonu práce: TNS SERVIS, s. r. o. - sídlo, K Teplinám 619, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: +420 573 034 671,733 734 346, e-mail: 
personalni@tnsservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Svým charakterem je práce fyzicky nenáro čná - převážně vsed ě nebo ve 
stoje (možnost práce pro zam ěstnance s invaliditou 1. stupn ě). 
Očekáváme manuální zru čnost, spolehlivost a zodpov ědnost p řístupu k 
práci v t řísměnném provozu. 
Pracovní doba: ranní sm ěna 5:45 - 13:45, odpolední sm ěna 13:45 - 21:45, 
noční směna 21:45 - 5:45. 
Jedná se o jednoduchou kompletaci t ěchto výrobkových skupin: LED 
světelná technika, bodová sv ětla a řetězy, držáky uhlík ů a podsestavy 
elektromotor ů 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního pom ěru - osobn ě, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: podíl na hospoda ření spole čnosti formou 13. a 14. platu, 
poukázky na volno časové aktivity, stravování, penzijní p řipojišt ění 

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11978120758 

Požadovaná profese:  Pomocní pracovníci ve výrob ě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MGM COMPRO s.r.o. , IČ 03093212 
  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Drážný , e-mail: drazny@mgm-compro.com 

Vlastnosti  volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: mechanické práce na kompletaci elektroniky a  celků, 
pomocné mechanické práce (st říhání kabeláže), řezání, vrtání, lakování 
komponent ů pro výrobu, obsluze stroj ů výrobní linky (bodování baterií), 
mechanické práce na osazení komponent ů (pohonné jednotky do 1-



místných letadel atd.)  
Požadavky: mechanickou a manuální zru čnost, znalost elektroniky  
Navštivte rovn ěž naše webové stránky: http://www.mgm-
compro.cz/kariera 
Pro zaslání vašeho životopisu prosím využijte odkaz u v sekci kariéra na 
našich webových stránkách!  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783420772 

Požadovaná profese:  Pracovníci do výroby  
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SALTIC, s.r.o. , IČ 26915448 
  Místo výkonu práce: SALTIC, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 5500, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Vojtěch Ocelka, jednatel , tel.: +420 603 165 231, e-mail: saltic@saltic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 2.12.2016 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, výroba sportovních pot řeb, chu ť učit  se 
nové v ěci 
Charakterem pracovní pozice je vhodná spíše pro muže , fyzicky náro čná 
práce.  

Poslední zm ěna: 3.1.2017 01:46:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811540718 

Požadovaná profese:  Masér/masérka/wellness pracovník  
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Hotel AMBRA s.r.o. , IČ 29139627 
  Místo výkonu práce: Hotel Ambra s.r.o. - Luhačovice, Solné 1055, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Rapantová Marie , tel.: +420 778 485 227, e-mail: rapantova@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 13.4.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 12 -ti hodinové sm ěny (8-20:00), dle dohody i jinak  
 
Náplň práce: Aktivní komunikace s klienty wellness, masí rování, 
provád ění zábalů, příprava surovin, úklid. 
 
Požadavky: Zodpov ědný p řístup, samostatnost, spolehlivost a pe člivost, 
vst řícnost, akreditované odborné masérské kurzy (nap říklad klasická 
masáž, lávové kameny, masáž hlavy apod.), kosmetick é zkoušky 
výhodou. 
 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracovišt ě, stravování v míst ě za 
zvýhodn ěnou cenu (30 K č), neku řácké prost ředí, přátelský kolektiv, 
možnost platového r ůstu  
Zájemci se hlásit telefonicky ve všední dny 8-17 ne bo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12520040746 



Požadovaná profese:  Maséři 
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ariyapak Maseepha , IČ 01678515 
  Místo výkonu práce: Boženy Benešové 1212, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Miloslav Čevela , tel.: +420 777 662 133 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provád ění masáží  
Požadavky: praxe v oboru thajských a khmerských mas áží, držitelé 
certifikát ů (certifikáty jakékoli - české, zahrani ční, tykající se jakýchkoliv 
masáží), částečná znalost angli čtiny 
Výhody: prémie  

Poslední zm ěna: 29.12.2016 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11442490735 

Požadovaná profese:  Rehabilita ční masér/ka  
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JAVORNÍK - CZ, s. r. o. , IČ 63490021 

  Místo výkonu práce: 
JAVORNÍK - CZ, s. r. o. - Štítná, Štítná nad Vlá ří 414, Štítná nad Vlá ří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vlá ří 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Hatlasová , tel.: +420 577 002 326, e-mail: hatlasova@javor-st.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 75 do 90 Kč/hod  

Nabízené výhody:  Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: akreditace v oboru, úvazek dle dohody - možnost i 
zkráceného 
 
Kontakt emailem.  

Poslední zm ěna: 24.1.2017 01:11:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Slavičín, číslo volného místa: 
12035980773 

Požadovaná profese:  Maséři (krom ě odborných masér ů ve zdravotnictví) (51423) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Rudolf Vykydal , IČ 88661385 
  Místo výkonu práce: Rudolf Vykydal - Zlín, nám ěstí Míru 63, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Rudolf Vykydal , e-mail: info@khmerspa.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému Náplň práce: masažní certifikát  



místu:  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 10:25:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11985530782 

Požadovaná profese:  Elektromechanici - servis a montáže elektrospot řebičů a zařízení 
  Mechanici a opraváři elektronických přístrojů (7421) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Bohuslav Šindler , IČ 60346167 

  Místo výkonu práce: 
Bohuslav Šindler - Brumov - Bylnice, Družba 1180, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice  

  Komu se hlásit: Bohuslav Šindler , tel.: +420 603 194 275, e-mail: bohuslav.s@sbbelektro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
Požadované dovednosti:  Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: servis a montáže elektrospot řebičů a zařízení. 
Požadavky: absolvent st řední odborné školy v oboru elektro se 
zaměřením na slaboproud nebo silnoproud, ŘP skup. B, vyhláška č. 50 
výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: Stravování, penzijní p řipojišt ění. 
Kontaktovat osobn ě, telefonicky či e-mailem.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907530720 

Požadovaná profese:  Servisní technik (chlazení a vzduchotechnika)  

  
Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a 
elektropřístrojů (72337) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Malý , tel.: +420 725 565 429, e-mail: martin.maly@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb.   
Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě třída Tomáše Bati, Zlín  
Pracovní nápl ň: Pravidelná údržba a servis za řízení, Kontrola parametr ů 
technických za řízení, Výměna opot řebovaných díl ů, Telefonická podpora, 
Práce ve výškách 
- Požadujeme: SŠ vzd ělání, Vyhláška č. 50/1978 Sb. podmínkou, Svá řecí 
průkaz – výhodou, Oprávn ění s nakládání s chladivy - výhodou, Velmi 
dobré komunika ční schopnosti, organiza ční dovednosti, Znalost práce na 
PC, Spolehlivost, flexibilita, odpov ědnost, Řidi čský pr ůkaz skupiny B 
(aktivní řidi č), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zam ěstnání, Odm ěňování na základ ě 
pracovních výkon ů a stanovených cíl ů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, p říspěvek na stravné…), Nástup možný ihned p řípadně 
dle domluvy 
- Svůj životopis zasílejte na martin.maly@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12933460760 



Požadovaná profese:  Automechanici VW - Škoda  
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Samohýl Motor, a. s. , IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Samohýl Motor, a. s. - sídlo - tř. T. B. 642, třída Tomáše Bati 642, Prštné, 
763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Roman Uh říček, e-mail: uhricek@samohylmotor.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Opravy voz ů ve značkovém servise VW -Škoda. 
Samostatnost,odpov ědnost,u čit se novým v ěcem. 
Servisní prohlídky,b ěžné mechanické práce,práce s diagnostikou. 
Nabízíme dobré platové podmínky, práce v mladém kole ktivu, zaškolení 
přímo u výrobce.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063990750 

Požadovaná profese:  Autoelektriká ř / diagnostik  
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGROTEC a.s. , IČ 00544957 
  Místo výkonu práce: AGROTEC a.s. - Zlín, Šternberská 300, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Zuzana Kosíková , tel.: +420 519 402 152, e-mail: kariera@agrotec.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: diagnostika a opravy elektronických závad automob ilů, 
vykonávání oprav v rámci záru čního a pozáru čního servisu vozidel, servis 
a opravy vozidel 
Požadujeme: SOU s maturitou nebo vyu čením v technickém sm ěru nebo 
se zaměřením v oboru automechanik, autoelektriká ř, mechanotronik, 
diagnostik, praxe v oboru min. 2 roky, orientace v elektrických 
schématech, ŘP sk. B, C, základní znalost práce na PC, technická zn alost 
automobil ů, technické normy, vysoké pracovní nasazení, časová 
flexibilita, odpov ědnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost,  
pozitivní p řístup k zákazník ům 
Nabízíme: pravidelné vzd ělávání v oboru, servisní školení, platové 
ohodnocení závislé na výkonu, p říspěvek na stravování, firemní benefity  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731750715 

Požadovaná profese:  Automechanici, mechanici nákladních automobil ů 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGROTEC a.s. , IČ 00544957 
  Místo výkonu práce: AGROTEC a.s. - Zlín, Šternberská 300, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Zuzana Kosíková , tel.: +420 519 402 152, e-mail: kariera@agrotec.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: diagnostika závad vozidel, vykonávání oprav v rám ci 
záručního a pozáru čního servisu vozidel, servis a opravy vozidel 
Požadujeme: SŠ nebo vyu čení v oboru automechanik, praxe v oboru 
autoopravárenství výhodou, ŘP sk. B, C výhodou, základní znalost práce 
na PC, technická znalost automobil ů, technické normy, vysoké pracovní 
nasazení, časová flexibilita, odpov ědnost, spolehlivost, samostatnost, 
komunikativnost, pozitivní p řístup k zákazník ům 
Nabízíme: zázemí stabilní spole čnosti, pravidelné vzd ělávání v oboru, 
servisní školení, platové ohodnocení závislé na výk onu, p říspěvek na 
stravování, firemní benefity  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731740724 

Požadovaná profese:  Automechanici servisu nákladních automobil ů 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o. , IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Te čovice, Te čovice 362, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Marcela Halí čková , e-mail: halickova.marcela@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP, vyučení v oboru, praxe výhodou, bezúhonnost  
Výhody: p říspěvek na stravování, finan ční bonusy  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12288830770 

Požadovaná profese:  Automechanik nákladních vozidel / autoelektriká ř 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. , IČ 61251186 
  Místo výkonu práce: SCANIA CZECH REPUBLIC  s.r.o. - Vizovice, Vizovice  
  Komu se hlásit: Jiří Ponížil , tel.: +420 739 543 539, e-mail: jiri.ponizil@scania.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čen v oboru automechanik nebo autoelektriká ř, praxe v 
oboru vítána, zkušenosti s opravami nákladních nebo  osobních vozidel, 
řidi čský pr ůkaz sk.B – výhodou sk.C, zákaznicky orientovaný p řístup, 
manuální zru čnost, spolehlivost 
Výhody: možnost dalšího profesního r ůstu, odborná školení, týden 
dovolené navíc, p říspěvek na sportovní aktivity a další zam ěstnanecké 
benefity  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774500749 



Požadovaná profese:  Mechanici - Monté ři 
  Mechanici a opraváři obráběcích strojů (72333) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo nábřeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 2.5.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dokon čovací práce v kusové kovovýrob ě - jehlení, řezání 
závitů, pískování, rovnání, srážení hran, lepení pouzder,  značení dílc ů; 
montování dílc ů do menších montážních sestav  
Požadavky: vyu čení ve strojním oboru, dobrou znalost čtení výkresové 
dokumentace, zru čnost, pe člivost, citlivost na manuální práci ve 
strojírenské oblasti 
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední sm ěně, 50% příplatky za práci p řesčas o víkendu, 
roční odm ěny, 2x ro čně spole čenská akce, možnost prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597460714 

Požadovaná profese:  Autoelektriká ř. 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BPS SERVIS, s. r. o. , IČ 27730140 
  Místo výkonu práce: BPS SERVIS, s.r.o. - Zlín, Náb řeží č.p. 728, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Luděk Petrla , tel.: +420 776 800 025, e-mail: bpsservis@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy automobil ů. 
Požadavky: vyu čen v oboru výhodou. 
Telefonicky Po-Pá 8-15- hod. p řed osobní návšt ěvou se p ředem domluvit.  

Poslední zm ěna: 18.2.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027030777 

Požadovaná profese:  Autoelektriká ři servisu osobních automobil ů 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o. , IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Te čovice, Te čovice 362, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Štětkář, tel.: +420 777 577 837, e-mail: stetkar.jiri@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 135 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Po -Pá 7:00 - 15:30 hod.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057330730 

Požadovaná profese:  Automechanici  
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CAR ARENA, spol. s r.o. , IČ 28574524 

  Místo výkonu práce: 
CAR ARENA, spol. s r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1749, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Vlček Richard , tel.: +420 732 611 470, e-mail: vlcek.richard@volny.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 13.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy osobních motorových vozidel  
Požadavky: ŘP sk."B", sk."C" výhodou.  

Poslední zm ěna: 15.3.2017 00:24:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12160740718 

Požadovaná profese:  Automechanici  
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Simcar, s. r. o. , IČ 28336526 
  Místo výkonu práce: Holešovská 380, 763 16 Fryšták  
  Komu se hlásit: Tomáš Černý , tel.: +420 602 566 844, e-mail: tomas@simcar.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc  

Poznámka  k volnému 
místu: 

Náplň práce: oprava a servis vozidel zna čky Suzuki.  
Telefonicky kdykoliv do 17 hod.  

Poslední zm ěna: 3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605870711 

Požadovaná profese:  Automechanici / autoelektriká ři 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Radek Černocký , IČ 60377046 
  Místo výkonu práce: Hrazanská 21, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Pavel Černocký , tel.: +420 577 133 279, e-mail: radek.cernotsky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.12.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému Náplň práce: opravy osobních a dodávkových vozidel všech  značek, 



místu:  mechanické + elektro  
Telefonicky Po-Pá 8-18 hod. osobn ě se hlásit na pracovišti po p ředchozí 
domluv ě. 

Poslední zm ěna: 1.1.2017 00:44:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811450702 

Požadovaná profese:  Automechanici servisu osobních automobil ů 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o. , IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Te čovice, Te čovice 362, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Štětkář, tel.: +420 777 577 837, e-mail: stetkar.jiri@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 130 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Po -Pá 7:00 - 15:30 hod.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057340721 

Požadovaná profese:  Automechanik.  
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BPS SERVIS, s. r. o. , IČ 27730140 
  Místo výkonu práce: BPS SERVIS, s.r.o. - Zlín, Náb řeží č.p. 728, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Luděk Petrla , tel.: +420 776 800 025, e-mail: bpsservis@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy automobil ů. 
Požadavky: vyu čen v oboru výhodou. 
Telefonicky Po-Pá 8-15- hod. p řed osobní návšt ěvou se p ředem domluvit.  

Poslední zm ěna: 18.2.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027040768 

Požadovaná profese:  AUTOMECHANIK  
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ContiTrade Services s.r.o. , IČ 41193598 

  Místo výkonu práce: 
ContiTrade Services s.r.o. - Zlín Příluky, Vizovická 442, Příluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Jana Kašpárková, personalista , tel.: +420 577 514 422, e-mail: 
jana.kasparkova@bestdrive.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému ContiTrade Services s.r.o., provozovatel sít ě pneuservis ů a autoservis ů 



místu:  BestDrive v ČR, spole čnost pat řící do koncernu Continental AG, 
největšího evropského výrobce pneumatik, hledá pracovník a pro 
obsazení pozice: AUTOMECHANIK.  
 
Požadujeme:  
- vyu čení v oboru automechanik nebo p říbuzném oboru  
- praxe v autoservisu  
- řidi čský pr ůkaz sk. B  
- samostatnost, zodpov ědnost, práce pod tlakem  
- časová flexibilita, fyzická zdatnost, pe člivost  
- čistý trestní rejst řík  
 
Nabízíme:  
- náborový p říspěvek 20 000 Kč  
- zázemí velké a stabilní spole čnosti  
- finan ční ohodnocení závislé na výkonu  
- pracovní pom ěr na dobu neur čitou (po zapracování)  
- možnost nákupu pneu za zvýhodn ěné ceny  
- týden dovolené navíc, stravenky, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění  
 
Nástup: co nejd říve 
 
V případě zájmu zašlete sv ůj životopis hned na adresu: 
jana.kasparkova@bestdrive.cz  

Poslední zm ěna: 30.7.2017 14:35:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12933040750 

Požadovaná profese:  Opravá ři, mechanici  
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Michlovský - protlaky, a.s., IČ 27704262 
  Místo výkonu práce: Salaš 99, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Kužilková Gabriela , tel.: +420 731 622 807, e-mail: kuzilkova@michlovsky.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pozitivní a  zodpov ědný p řístup ke sv ěřeným úkol ům, 
samostanost, d ůslednost, spolehlivost, ochota u čit se novým v ěcem, 
praxe vítána (není podmínkou), vhodné pro absolvent y 
Výhody: p říspěvek na stravování, p říspěvek na penzijní pojišt ění. 
Po zapracování možnost prodloužení prracovního pom ěru na dobu 
neur čitou 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doru čení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním odd ělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výb ěrového řízení. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695950731 

Požadovaná profese:  Mechanik vst řikovacích forem  

  
Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) 
(72339) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kusová výroba, montáž a demontáž forem. Požadujeme s trojní vzd ělání, 
praxe výhodou.Benefity:stravenky, odm ěna za docházku,5 týdn ů 
dovolené,2x ro čně mimo řádné odm ěny  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12621770757 

Požadovaná profese:  Operáto ři ve výrob ě 
  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o. , IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 
  Místo výkonu práce: Pipelife Czech s.r.o. - Otrokovice, Ku čovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová , tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: st řední vzd ělání s výu čním listem, manuální zru čnost, 
spolehlivost, fyzickou zdatnost, schopnost u čit se nové v ěci, řidi čské 
oprávn ění pro VZV výhodou, kvalifikace v oboru: elektriká ř, plastiká ř, 
strojní záme čník, mechanik-se řizova č výhodou 
Náplň práce: obsluha vytla čovací linky - výroba plastových trubek ve 12- ti 
hodinových sm ěnách v rytmu 2 ranní sm ěny, 2 no ční směny a 4 dny 
volno, balení, manipulace, meziopera ční kontrola kvality 
Místo výkonu práce: Otrokovice 
Nabízíme: adekvátní finan ční ohodnocení s perspektivou r ůstu, finan ční 
bonus p ři pln ění výkonnostních ukazatel ů, garantovaný v ěrnostní bonus 
pro nové zam ěstnance, široké spektrum zam ěstnaneckých benefit ů, 
individuální p řístup ke každému pracovníkovi, dobrý pracovní kolek tiv, 
stabilní pracovní smlouvu ve spole čnosti s dlouhodobou historií, 
možnost osobního rozvoje a perspektivu r ůstu 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
Po-Pá 8:00 - 12:00 hod. nebo osobn ě v úterý od 8:30 do 11:00 hod.  

Poslední zm ěna: 5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10369920704 

Požadovaná profese:  Opravá ři vzduchop řístroj ů 
  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (723) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o. , IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Te čovice, Te čovice 362, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Martin Hubá ček, tel.: +420 777 577 834, e-mail: 
hubacek.martin@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba Po -Pá 6:00 - 14:30 hod.  
Prodloužení pracovního pom ěru na základ ě dohody se zam ěstnancem 
Výhody: p říspěvek na stravné.  



Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057310748 

Požadovaná profese:  Servisní technik / mechanik stavebních stroj ů 
  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (723) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VLW, spol. s r.o. , IČ 60708794 
  Místo výkonu práce: VLW , spol. s r.o., Žleby 95, Malenovice, 763 02 Zl ín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Radim Hrubý , tel.: +420 603 814 597, e-mail: mhruby@vlw.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SPŠ nebo SOU s výu čním listem/maturitou v technickém 
směru nebo v oboru: mechanik stroj ů a zařízení, opravá ř zemědělských 
stroj ů, automechanik, elektromechanik apod., praxe v opra várenství 
stavební techniky, zem ědělské techniky nebo automobil ů, znalost práce 
na PC, ŘP skupiny B, samostatnost, flexibilita 
Pracovní nápl ň: servis a opravy stavebních stroj ů Takeuchi, záru ční a 
pozáru ční servis, p ředprodejní p říprava nových stroj ů, provád ění 
diagnostiky stroj ů a hledání závad, provád ění údržby a oprav stroj ů v 
centrále firmy nebo formou výjezd ů k zákazník ům 

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740400787 

Požadovaná profese:  Mechanik, opravá ř stroj ů a zařízení. 

  Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 
(7233) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STARDEX družstvo , IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Martina Zugarová , tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Požadovaná vzd ělání:  Servis a opravy stroj ů a zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách.  
Požadavky: manuální zru čnost, fyz. zdatnost, dobrý zdr. stav, 
bezúhonnost. 
Osobn ě: Božet ěchova 3003/133, 612 00 Brno, každou st ředu 10-12 hod.  

Poslední zm ěna: 3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11879510752 

Požadovaná profese:  Mechanici a opravá ři zemědělských stroj ů a zařízení (72334) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ , IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádve řice 425, Zádve řice-
Raková, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Adéla Rafajová , tel.: +420 577 452 185, e-mail: dzadverice@volny.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidi čský pr ůkaz T, svá řečský pr ůkaz  
Náplň práce: opravárenství a zem ědělská činnost, řidi č, traktorista. 
Výhody: možnost ubytování. 
Pracovišt ě: Zádve řice 425, Vizovice 
Zájemci o volné místo nech ť se hlásí telefonicky v dob ě od 7:00 do 15:00 
hodin, nebo se zastaví osobn ě na pracovišti ve stejnou dobu.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137660703 

Požadovaná profese:  Manažeři kvality  
  Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství (31228) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zelinger plast, s. r. o. , IČ 60750774 
  Místo výkonu práce: Zelinger plast s.r.o. - sídlo, Malenovice 1287, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Pavlína Kristková , tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
pavlina.kristkova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme lídra kvality pro plastiká řskou spole čnost ve Zlín ě Malenovicích.  
Náplň práce: řízení a koordinace odd ělení kvality a metrologie, 
zodpov ědnost za certifika ční a recertifika ční audity spole čnosti, 
udržování a rozvoj systému řízení kvality dle normy ISO 9001, práce s 
technickou dokumentací, řešení reklamací.  
Požadujeme: znalost problematiky řízení jakosti, zkušenosti v oboru, 
znalost nástroj ů kvality (nap ř. FMAE, PPAP, 8DRCA, ISO atd.). Znalost 
práce na PC, řidi č. průkaz sk.B, znalost AJ, analytické myšlení, 
samostatnost, pe člivost a systemati čnost, loajalita s firmou  
Výhody: PC, volno časové poukázky, mimo řádné prémie, mzdové 
podmínky v závislosti na iniciativ ě a praxi, pravidelné školení a kurzy, 
příspěvek na stravné, možnost osobního rozvoje  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783610795 

Požadovaná profese:  Mistr ve stavebnictví  
  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (3123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 4IDEA, družstvo , IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Husi čková , tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 32 000 Kč/měsíc  

Požadovaná vzd ělání:  Stavebnictví  

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ stavební. Vhodné i pro absolventy, praxe není po dmínkou. ŘP skupiny 
B. Nástup možný ihned. Práce po celé ČR. Zájemci zasílejte životopis na 
e-mail: info@4idea.cz  



Poslední zm ěna: 30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771510724 

Požadovaná profese:  vedoucí pro správu a údržbu kolejišt ě pro oblast Moravy  
  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (31230) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Raeder & Falge s.r.o. , IČ 28714989, http://www.raeder-falge.cz 
  Místo výkonu práce: Raeder & Falge s.r.o., pracovišt ě oblast Moravy, oblast Morava  
  Komu se hlásit: Michaela Tóthová , tel.: +420 416 575 722, e-mail: tothova@raeder-falge.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kolegu, který bude mít na starost oblast cel é Moravy  
Požadujeme: praxe nejmén ě 5 let na pracích na železni čním svršku a 
spodku 
- schopnost vést pracovní kolektiv 
- komunikace se subdodavateli a zákazníky 
- schopnost sledovat a kontrolovat práce na n ěkolika projektech najednou  
Uvedená mzda je pouze orienta ční. Hodnocení odpovídající pracovním 
zkušenostem a praxi, pracovní pom ěr na dobu neur čitou, služební auto, 
telefon a notebook, prémiové ohodnocení. 
Způsob prvního kontaktu: e-mailem nebo telefonicky (ka ždý všední den - 
8:00-15:00 hod.). Kontaktní osoba: M. Tóthová.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného 
místa: 12517770752 

Požadovaná profese:  Mistr strojírenské výroby  
  Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení mechanik ů-nástrojá řů ve 2-směnném provozu, 
organizace, plánování montáže nástroj ů, operativní řešení výrobních 
prioritních úkol ů, zodpov ědnost za dodržování bezpe čnosti práce, 
zadávání a kontrola pln ění výrobních úkol ů dle stanoveného plánu, 
kontrola pracovní a technologické kázn ě, převzetí a p ředání sm ěny, 
včetně plánů výroby, sledování a zpracování docházky pod řízených 
zaměstnanc ů, hodnocení pod řízených zam ěstnanc ů, spolupráce s 
ostatními úseky s cílem zajišt ění bezproblémového chodu výroby  
Požadujeme: SŠ/VŠ - v oboru strojírenství (vzd ělání technického sm ěru), 
výhodou praxe na stejné nebo obdobné pozici min. 2 roky, zkušenost s 
operativním plánováním výroby, řidi čský pr ůkaz sk. B, znalost práce na 
PC (MS Office, Outlook), pe člivost, samostatnost, komunikativnost, 
týmov ě laděná osobnost, odolnost v ůči stresu, flexibilita, spolehlivost, 
znalost výrobních postup ů a technické dokumentace 
Výhody: p říspěvek na životní a penzijní p řipojišt ění, závodní stravování, 
relax/ masaže poukázky, výhodn ější telefonní tarif pod firmou  

Poslední zm ěna: 16.7.2017 07:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11612800716 



Požadovaná profese:  Mist ři kovovýroby  
  Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Avex Steel Products s.r.o. , IČ 25303279, http://www.avex.cz 

  Místo výkonu práce: 
Avex Steel Products s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Bc. Hana Šmídová , e-mail: hana.smidova@avex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 3.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení svěřeného úseku a organizace práce pod řízených 
pracovník ů, přidělování úkol ů pod řízeným pracovník ům podle jejich 
pracovního za řazení, zajišt ění jejich vzájemné zastupitelnosti, řízení 
výrobních proces ů na svěřeném st ředisku. 
Požadavky: ÚSO vzd ělání strojírenského sm ěru nebo oboru s výrobním 
zaměřením, znalost sva řování a montáže, odborná praxe v oboru, znalost 
práce na PC (MS Office), IS DIMENZE++ (zaškolíme), výb orné organiza ční 
schopnosti, analytické myšlení 
Nabízíme: zam ěstnanecké benefity, nástup možný ihned nebo dle doh ody  
Výhody: vzd ělání, práce s moderními technologiemi, p říspěvek na 
stravné, mobilní telefon 
Strukturovaný životopis s uvedením rodného čísla či datumu narození 
spolu s pr ůvodním dopisem prosím zasílejte s uvedením pozice M istr na 
e-mail.  

Poslední zm ěna: 3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605830747 

Požadovaná profese:  Montážní technik (ELEKTRO)  
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Humares s.r.o. , IČ 24176796 
  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o. , tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 28 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
 
realizace a organizace montáže elektrosoustav a oži vování 
jednoú čelových stroj ů a zařízení 
zabezpečování servisní činnosti 
samostatné vedení realizace projekt ů jednoú čelových stroj ů 
organiza ční zajiš ťování montáže, oživování a elektro-instalací 
jednoú čelových stroj ů, jejich systém ů a zařízení. 
 
Co požadujeme:  
 
vzdělání (SO, SŠ), technického sm ěru, nap ř. v oboru elektromechanik 
apod. 
znalost montážních postup ů při elektromontážích 
vyhláška 50 vítána 



kreativita, bezkonfliktnost, schopnost týmové práce , odpov ědnost, 
znalost oboru automatiza ční techniky 
řidi čský pr ůkaz B 
 
Benefity: 
 
Termín nástupu: ihned 
příspěvek na stravování 
profesní r ůst – odborné školení 
kurzy AJ 
příspěvek zaměstnavatele na d ůchodové p řipojišt ění 

Poslední zm ěna: 19.5.2017 15:44:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10148690767 

Požadovaná profese:  Montážníci  
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KVE-mont s. r. o. , IČ 02876043 
  Místo výkonu práce: KVE-mont s. r. o. - Letišt ě, Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Alena Růžičková , e-mail: ruzickova@kvemont.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 2.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme montážníky (záme čníky, stroja ře, zedníky, pomocníky na 
stavbách). 
Požadujeme: manuální zru čnost, aktivní p řístup k úkol ům, zodpov ědnost, 
pečlivost, časová flexibilita. 
Náplň práce: p řevážně montážní práce na stavbách. 
Nabízíme práci v mladém kolektivu a zázemí stabilní spole čnosti a 
možnost získání praxe na atraktivních zakázkách u v ýznamných firem v 
regionu. 
Možnost zajišt ění ubytování. 
Zaměstnanecké výhody: P říspěvek na stravování.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006480711 

Požadovaná profese:  Montážní techni výroby elektro  
  Montážní dělníci elektronických zařízení (82122) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Náb řeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Zdeňek Gerža, zástupce vedoucího strojní výroby , tel.: +420 603 212 418, 
e-mail: prace@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní nápl ň: 
 
Elektrická kompletace za řízení (kabeláž, čidla, elektronika atd..) 
Diagnostika a analýza závad a jejich p ředcházení 
 
Požadujeme: 



 
Úspěšný kandidát by m ěl spl ňovat nebo mít hlubokou znalost v 
následujících oblastech: 
 
SOU/SŠ zaměření elektro 
Zkušenosti s elektro údržbou strojních za řízení či jejich opravy a 
odzkoušení 
Orientace ve výkresové dokumentaci a zkušenost s el ektro schématy 
Uživatelská znalost práce na PC 
ŘP skupiny B 
AJ, NJ výhodou 
Samostatnost, spolehlivost, flexibilita 
Ochota u čit se novým v ěcem 
 
Nabízíme: 
 
Odpovídající finan ční ohodnocení- cca 17-25tis hrubého 
Stabilní zázemí firmy p ůsobící na trhu 27 let 
Možnost dalšího profesního i osobního r ůstu s rozvojem spole čnosti 
Práce v jednosm ěnném provozu 
Místo výkonu práce: Zlín 
Nástup možný ihned  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 17:54:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12657580732 

Požadovaná profese:  Monté ři stroj ů a zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (82110) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EDTS, spol. s r. o. , IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol.s r. o. - Otrokovice, Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Tome čková , tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz, 
adresa: Strážná 5181, 760 01 Zlín 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zkušenosti se stavbou stroj ů dle výkresové dokumentace, 
výborná orientace ve výkresové dokumentaci, ochota zdokonalovat se a 
vzdělávat v oboru, komunika ční a organiza ční schoposti pro práci v týmu, 
schopnost a ochota pracovat v ČR i v zahrani čí, řidi čský pr ůkaz skupiny 
B, znalost anglického jazyka výhodou, praxe výhodou.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057270784 

Požadovaná profese:  DĚLNÍCI NA OPRAVY PALET  
  Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: H E R U S, s.r.o. , IČ 63485931 

  Místo výkonu práce: 
H E R U S, s.r.o. - areál Agropodniku Napajedla, Kvítkovická 1386, 763 6 1 
Napajedla  

  Komu se hlásit: Štachová , tel.: +420 724 777 021, e-mail: palety@herus.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce s pilou, h řebíkova čkou, VZV  
Náplň práce: opravy a výkup d řevěných palet, vedení jednoduché 
skladové evidence  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799670794 

Požadovaná profese:  Montážníci  
  Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lubomír Kop čil , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž sil a strojních komponent ů  
Požadujeme: manuální zru čnost, spolehlivost  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076120794 

Požadovaná profese:  Dělník ve výrob ě na montážní lince  
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Global Personnel Agency s.r.o. , IČ 29051339 

  Místo výkonu práce: 
Global Personnel Agency s.r.o. - Slušovice, Greinerova 54, 763 15 
Slušovice  

  Komu se hlásit: Peter Halajko , tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 85 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: balenie a obsluha  
Požadavky: pracovitost, pe člivost, ochota pracovat p řesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajins kého nebo srbského 
jazyka. 
Výhody: stravenky, podnikové stravování  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890770769 

Požadovaná profese:  Dělník ve výrob ě na montážní lince  
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Global Personnel Agency s.r.o. , IČ 29051339 
  Místo výkonu práce: Global Personnel Agency s.r.o. - Cecilka, Cecilka 38, P říluky, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Peter Halajko , tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola a orezavání plastových výrobku, ob slua stroju na 
výrobu plst.výrobku 
Požadavky: pracovitost, pe člivost, ochota pracovat p řesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajins kého nebo srbského 
jazyka.: 
Výhody: stravenky, podnikové stravování  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890760778 

Požadovaná profese:  Dělník ve výrob ě na montážní lince  
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Global Personnel Agency s.r.o. , IČ 29051339 
  Místo výkonu práce: Global Personnel Agency s.r.o. - Březová, B řezová 181, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Peter Halajko , tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: balenie a obsluha  
Požadavky: pracovitost, pe člivost, ochota pracovat p řesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajins kého nebo srbského 
jazyka. 
Výhody: stravenky, podnikové stravování  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890750787 

Požadovaná profese:  Montážní d ělníci  
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LOKART, s. r. o. , IČ 44005091 
  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Adéla Vaculová , tel.: +420 577 113 577, e-mail: vaculova@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 16.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrob ě kartonáže, pracovní doba 6 -14h, aktuální 
pro OZP.  
Vhodné pro ženy 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 10:15:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11991320712 

Požadovaná profese:  Montážní pracovníci  



  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Amikov, s.r.o. , IČ 02273691 
  Místo výkonu práce: Amikov, s.r.o. - Průmyslový park Lukov u Zlína, Lukov  
  Komu se hlásit: Ing. Adéla Havlíková , tel.: +420 604 142 829, e-mail: nabor2@amikov.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž požárních dve ří, stěn a revizních dví řek, zpracování 
materiálu, manipulace s materiálem, kompletace výro bků, obsluha stroj ů, 
kontrola výrobk ů, dodržování řízení kvalit, úklid na pracovišti. 
Požadujeme: požadujeme manuální zru čnost, schopnost řešit praktické 
problémy, samostatnost, iniciativa, zodpov ědný p řístup k práci.  
-manuální zru čnost, fyzická zdatnost, odpov ědnost za odvedenou práci 
Nástup možný IHNED  
Výhody: prémie, možnost podnikového stravování, p říspěvek na dopravu, 
zajišt ěné ubytování zdarma.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649390731 

Požadovaná profese:  Montážníci ocelových hal  
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Unihal s.r.o. , IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jaroslav M ňačko , tel.: +420 702 107 815, e-mail: prace@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konstrukcí, oplášt ění, pomocné práce  
Požadavky: manuální zru čnost, pracovitost, flexibilita, vysoké pracovní 
nasazení, vst řícnost, loajalita, trestní bezúhonnost, montáže v r ámci ČR 
Výhody: zau čení, motiva ční mzdové ohodnocení, prémie, ubytování na 
montážích, profesní r ůst, firemní akce, p říjemný pracovní kolektiv, 
modern ě vybavené montážní partie, zajišt ěný odvoz na montáže  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11481230789 

Požadovaná profese:  Montážní d ělníci výrobk ů z kovů 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 12 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMA ČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zau čení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbn ě ve st ředu v dob ě od 
10-16 hod.  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 13:35:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590750773 

Požadovaná profese:  Montážní d ělník výrobk ů z kovů 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Požadované dovednosti:  Práce s kovem  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10023270737 

Požadovaná profese:  Montáž podlah, panel ů, oken, dve ří obytných modul ů 
  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o. , IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 
  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka , tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž podlah, panel ů, oken, dve ří 
 
Pracovní nápl ň:  
- montáž izolovaných podlah, montáž p říček a panel ů obytných modul ů 
Nebo 
- montáž oken a dve ří obytných modul ů 
 
Požadavky:  
- SOU, SŠ vzdělání  
- orientace ve výkresové dokumentaci  
- flexibilitu, ochotu pracovat ve 2 sm ěnném provozu  
- Vyučený tesa ř/stola ř výhodou 



 
Nabízíme:  
- Stabilní zázemí ryze české výrobní spole čnosti  
- Motivující mzdové ohodnocení  
- Program benefit ů  
- Nástup dle dohody  
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím, zašlete sv ůj životopis na adresu 
jitka.motylova@koma-modular.cz  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 13:34:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12504790794 

Požadovaná profese:  Montážní a manipula ční dělník  
  Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž plastových díl ů pro automobilový pr ůmysl. Požadujeme manuální 
zručnost. Benefity: stravenky,týden dovolené navíc,odm ěna za docházku.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12294670752 

Požadovaná profese:  Operátor výrobní linky  
  Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky (82196) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBSIDIAN a.s. , IČ 27700526, http://www.obsidiancz.cz 
  Místo výkonu práce: Napajedelská 220, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
David KOZUBÍK , tel.: +420 774 716 994, e-mail: 
david.kozubik@obsidian.glass 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha výrobní linky, řezání ráme čků, tmelení skel.  
Požadavky: zru čnost, pe člivost, ŘP sk.B, technické vzd ělání výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky. 
Zaměstnavatele kontaktujte e-mailem nebo telefonicky od  7 - 14 hodin.  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793590737 

Požadovaná profese:  Monté ři a opravá ři slaboproudých elektrických vedení Zlín  
  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSWNET Zlín s.r.o. , IČ 29304326 
  Místo výkonu práce: Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kraj ča Bronislav , e-mail: krajca@pswnet.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní Vaší práce bude p ředevším realizace zabezpe čovacích a 
kamerových systém ů, přípojek k internetu našich zákazník ů a jejich 
následný servis. Dle svých schopností se m ůžete podílet také na výstavb ě 
naší sít ě. Musíte být p řipraven/a vykonávat taky správce PC sít ě, která 
obnáší konfiguraci v ětšinou systému Windows a dalších prvk ů v síti 
(tiskárny, telefony apod.) O čekáváme od Vás aktivní p řístup a zájem o 
osobní rozvoj.  
Požadujeme: dobrou znalost sou časných bezdrátových sítí v pásmech 5 a 
2.4GHz (především MikroTik, UBNT), konfigurace zabezpe čovacích 
systému JABLOTRON nebo PARADOX, montáž a konfiguraci 
analogových nebo IP kamerových systém ů, schopnost práce ve výškách, 
manuální zru čnost a fyzickou zdatnost, dobrou znalost OS Windows  
2000/XP/Vista/7/8/10, orientaci na zákazníka, slušn é vystupování, 
samostatnost a systemati čnost, pe člivost, týmovou spolupráci, 
bezúhonnost , řidi čský pr ůkaz skupiny B 
Nabízíme: špi čkové technické zázemí a vybavení, dodržování standa rdů 
bezpečnosti práce, profesní r ůst dle vašich schopností, finan ční 
ohodnocení odpovídající množství a kvalit ě vykonané práce, p říplatky za 
pracovní pohotovost, nadstandartní domácí p řipojení k internetu zdarma, 
vlastní pracovní místo, služební automobil, k dispo zici i mimo pracovní 
dobu 
 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870700790 

Požadovaná profese:  Technici elektro slaboproud  
  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MGM COMPRO s.r.o. , IČ 03093212 
  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Drážný , e-mail: drazny@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ vzd ělání ukon čené maturitou v oboru elektroniky -
slaboproudu, znalost sou částek a um ění číst schémata, práci s 
osciloskopy a další m ěřicí technikou, schopnost rozum ět anglicky 
psanému textu - popisy sou částek nejsou vždy česky, znalost práce na 
počítači a MS Office  
Náplň práce: oživování a servisu procesorové a výkonové techniky, 
mechanické práci na kompletaci elektroniky a celk ů, bsluha p řesných 
stroj ů výrobní linky (nap říklad osazovacího automatu) 
Výhody: p říspěvek na stravování 
Navštivte naše webové stránky: http://www.mgm-compro .cz/kariera 
Pro zaslání vašeho životopisu prosím využijte odkaz u v sekci kariéra na 
našich webových stránkách! 
 

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605790783 

Požadovaná profese:  Monté ři lan a zdvihacích za řízení. 



  Montéři lan a zdvihacích zařízení (72150) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: STARDEX družstvo , IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Martina Zugarová , tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Požadovaná vzd ělání:  Montáž stroj ů a zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách.  
Požadavky: manuální zru čnost, fyz. zdatnost, dobrý zdr. stav, 
bezúhonnost. 
Osobn ě: Božet ěchova 3003/133, 612 00 Brno, každou st ředu 10-12 hod.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 10:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11879560707 

Požadovaná profese:  Provozní elektriká ř - elektronik  
  Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení (741) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Groz-Beckert Czech s.r.o. , IČ 25179811, http://www.groz-beckert.com 

  Místo výkonu práce: 
Groz-Beckert Czech s.r.o. [825], Nádražní č.p. 1098, 766 01 Valašské 
Klobouky  

  Komu se hlásit: Karla Kadle čková , e-mail: karla.kadleckova@groz-beckert.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný  úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ÚSO nebo SŠ (elektro zam ěření), odborná zp ůsobilost dle 
NHL.č.50/1978 Sb., §6 
praxe v oboru 5 let - výhodou, praxe v údržb ě stroj ů, znalost pr ůmyslové 
automatizace, znalost pr ůmyslových řídících systém ů SIMATIC S5 a S7, 
znalost pohon ů obráb ěcích stroj ů-frekven ční měniče, polovodi čové 
techniky, znalost PC instalace řídících program ů, komunikativní znalost 
NJ nebo AJ výhodou, samostatnost, zodpov ědnost, spolehlivost. 
Náplň práce: Zajiš ťování elektroúdržby stroj ů a zařízení, provád ění 
preventivní údržby, diagnostika a analýza závad. 
Nabízíme: mzdu od 21.400,- K č hrubého/m ěsíc + prémie, firemní benefity 
(13. a 14. mzda, 5 týdn ů dovolené, penzijní p řipojišt ění, dotované závodní 
stravování, vlastní rekrea ční zařízení aj.), práci ve stabilní, rozvíjející se 
nadnárodní spole čnosti. 
Pokud Vás uvedená pozice oslovila, zašlete sv ůj životopis na adresu: 
Groz-Beckert Czech s.r.o., Karla Kadle čková, Nádražní 1098,766 
01,Valašské Klobouky, karla.kadleckova@groz-beckert. com  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878060762 

Požadovaná profese:  Kooperanti - nákup čí 
  Nákupčí (33230) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo náb řeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: aktivní  vyhledávání nových dodavatel ů v oblasti p řesné 
strojírenské výroby, zadávání strojních dílc ů do kooperace, cenová 
jednání s dodavateli, dohled nad kvalitou a termíny  zadávaných dílc ů, 
řešení reklamací u zadávaných dílc ů 
Požadujeme strojírenské vzd ělání, výbornou znalost čtení výkresové 
dokumentace, minimáln ě 2letou praxi v oboru nákupu - kooperace, 
znalost práce na PC-Windows office, ŘP skupiny B, komunikativnost  
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, ro ční 
odměny, možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu ne určitou  

Poslední zm ěna: 27.4.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12582160710 

Požadovaná profese:  Nákupčí 
  Nákupčí (33230) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o. , IČ 15527743 
  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel. , tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Úspěšná a stabilní strojírenská výrobní spole čnost nabízí p říležitost pro 
kandidáty s praxí v nákupu. Na této pozici budete zo dpov ědný/á za: 
Zašti ťování procesu nákupu, koopera ční výroby, vyjednávání podmínek, 
uzavírání smluv, výb ěrová řízení na dodavatele, hledání úspor 
Požadujeme: ŘP skup. B, komunikativní znalost AJ nebo NJ, vzd ělání 
nebo praxe ve strojírenství výhodou. 
Výhody: p říspěvek na d ůchodové p řipojišt ění, závodní stravování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050500766 

Požadovaná profese:  Nákupčí internetového obchodu  
  Nákupčí (33230) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Zdeňka Skalníková , e-mail: zdenka.skalnikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  



Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Vedení a správa objednávek u sv ěřených dodavatel ů zboží, samostatná 
práce se zajímavým sortimentem zboží v dynamicky ro stoucí spole čnosti, 
možnost částečné práce z domova, analýza trhu, hodnocení dodavate lů, 
evidence objednávek v systému, úzká spolupráce s tý mem obchodník ů 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzd ělání, práce je vhodná i pro absolventy, zkušenost 
z oblasti nákupu - výhodou, znalost MS Office – wor d, excell, velmi dobré 
komunika ční a organiza ční dovednosti, samostatnost, pe člivost, 
proaktivní p řístup a odolnost proti stresu, řidi čský pr ůkaz sk.B - aktivní 
řidi č – výhodou 
- Nabízíme: služební telefon, pracovní notebook, mod měny závislé na 
dosažených výsledcích, trvalý pracovní pom ěr, firemní výhody (mobilní 
telefon, p říspěvek na stravování), prostor pro osobní rozvoj a pro fesní 
růst, nástup ihned, p řípadn ě dle domluvy, možnost částečné práce z 
domova v rámci homeoffice – po zaškolení 
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zas ílejte na e-mail: 
zdenka.skalnikova@nwt.cz , do p ředmětu e-mailu uve ďte název pozice o 
kterou se ucházíte  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12524010762 

Požadovaná profese:  MECHANIK NÁSTROJÁ Ř 
  Nástrojaři (72221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Stabilní strojírenská spole čnost p řijme kolegu na nov ě vytvo řenou 
pracovní pozici: 
MECHANIK – NÁSTROJA Ř 
Máte technické vzd ělání a praxi v oblasti strojírenské výroby? 
Disponujete technickým myšlením a zdravým selským rozumem a hledáte 
novou profesní výzvu ve stabilní české výrobní spole čnosti? Láká Vás 
práce na pozici MECHANIKA- NÁSTROJÁŘE? Pak neváhejte a zašlete nám 
Váš životopis! 
Na co se m ůžete těšit? stabilní zázemí zavedené;spole čnosti a 
dlouhodobá spolupráce je samoz řejmostí, m ůžete po čítat s odpovídajícím 
mzdovým ohodnocením v četně 13. mzdy;budete pracovat v moderním 
prost ředí s inovativními technologiemi, čekají na Vás další benefity jako je 
příspěvek na zdraví, relaxaci a stabiliza ční příspěvek, závodní stravování, 
aj. 
Co Vás čeká?Montáž lisovacích nástroj ů, sestav díl ů v souladu s 
výkresovou dokumentací a technologickým postupem;Zk oušení a 
předávání nástroj ů a forem ve firm ě i u zákazníka 
Co byste m ěl/a spl ňovat?SOU/SŠ technického zam ěření; výhodou bude 
zkušenost s montáží nástroj ů;neobejdete se bez orientace v technické 
dokumentaci;zru čnost, preciznost, pe člivost; pokud máte chu ť a zápal 
pro do práce, pak je místo tém ěř Vaše 

Poslední zm ěna: 28.7.2017 10:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12817520734 

Požadovaná profese:  Nástrojá ř pro údržbu a opravy vst řikovacích forem  
  Nástrojaři (72221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Humares s.r.o. , IČ 24176796 



  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o. , tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis práce:  
starost o údržbu vst řikovacích forem a provád ění jejich oprav 
dodržování BOZP, práce ve dvousm ěnném provozu 
 
Požadujeme: 
SOU/SŠ vzdělání 
základní dovednost soustružení, frézování a broušen í 
manuální zru čnost, pe člivost a spolehlivost 
zkušenost s úpravou forem vítána  
 
Nabízíme: 
stravenky, mimo řádné prémie, čtvrtletní prémie, bonus za docházku, 
příspěvek na penzijní p řipojišt ění a volno časové poukázky 
nástup možný ihned  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 15:44:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12711270717 

Požadovaná profese:  Nástrojá ři pro údržbu a opravy vst řikovacích forem  
  Nástrojaři (72221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zlín Precision s.r.o. , IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PR ŮMYSLOVÁ ZÓNA, U Tescomy 247, 
Lužkovice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Mária Čižmárová , e-mail: m.cizmarova@zlin-precision.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní dovednost soustružení, frézován í a broušení, 
manuální zru čnost, pe člivost a spolehlivost, zkušenost s úpravou forem 
vítána, není však podmínkou 
Náplň práce: údržba a menší opravy vst řikovacích forem 
Výhody: stravenky v hodnot ě 80 Kč za směnu, čtvrtletní prémie, 
volno časové poukázky, penzijní p řipojišt ění, firemní akce, školení  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935940759 

Požadovaná profese:  Specialista koupelnového a sanitárního vybavení  
  Návrháři interiérů (34322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jurášek, spol. s.r.o. , IČ 26273837 
  Místo výkonu práce: Pracovišt ě - U Splavu, U Splavu 2445, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Silvie Kulhánková , e-mail: koupelny@zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kreativní, komunikativní, samostatné a spole hlivé uchaze če.  
Náplň práce: návrhy řešení koupelnových interiér ů (technická specifikace, 
cenová nabídka, pop ř. 3D vizualizace). Řízení kompletního procesu 
obsluhy zákazníka (návrh, objednávka, dodání zboží) . Znalost grafického 
programu na zpracování 3D vizualizace koupelen výhod ou. Dobrý znalost 
Word a Excel. 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688880789 

Požadovaná profese:  Business developer  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: flexibilita, proaktivnost, výborné schopnos ti p ři práci s PC,  
cizí jazyky výhodou, samostatnost, komunikativnost,  zodpov ědnost 
Požadavky: rozvijení a projekt managment t ěchto projekt ů: 
Pestik.cz 
Semena-marihuany.cz 
LazenskaKava.cz 
HubertLuhacovice.cz 
LuhovanyVincent.cz  
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830230741 

Požadovaná profese:  Obchodní konzultanti  \ prodejní partne ři (mluvící vietnamsky)  
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dotyka čka s.r.o. , IČ 26922312 
  Místo výkonu práce: Dotyka čka s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Dušan Ondruš , tel.: +420 778 031 816, e-mail: dusan.ondrus@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: znalost vietnamského jazyka, dobré komu nika ční 
schopnosti, chu ť učit se novým v ěcem, řidi čský pr ůkaz skupiny B 
výhodou 



Nabízíme: pravidelný m ěsíční příjem, služební benefity, online podporu, 
odborné zaškolení, možnost kariérního r ůstu, pružná pracovní doba, 
zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, nástup možný ihned, možnost 
práce v míst ě bydlišt ě, pracovní pom ěr na HPP či DPP 
Náplň práce: nábídka kompletního řešení v rámci EET pro všechny typy 
zákazníků, profesionální poradenská činnost pro elektronickou evidenci 
tržeb, pé če o stávající klientelu, komunikace se zákazníky, u zavírání 
smluv, řešení reklamací 
Výhody: služební benefity  

Poslední zm ěna: 8.1.2017 00:35:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11843760723 

Požadovaná profese:  Obchodní referenti  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Spojmat CZ s.r.o. , IČ 26302314 

  Místo výkonu práce: 
Spojmat CZ s.r.o. - Letišt ě - Otrokovice, Nová provozovna: Letišt ě 1892, 
Letišt ě 1065, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Kočičková Renata , e-mail: kocickova@spojmat.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, obchodní dovednosti (praxe v oboru 
výhodou), znalost AJ na komunikativní úrovni, výhod ou znalost NJ, 
samostatnost, ochota u čit se novým v ěcem, 
Náplň práce: velkoobchod se spojovacím materiálem - vy řizování 
objednávek (nákup a prodej), skladová evidence, fak turace, komunikace 
se zákazníky, nákup plech ů pro výrobu, evidence objednávek, fakturace 
Pracovní doba: 7:30 - 16:00 hod.  
Výhody: zam ěstnanecké benefity - stravenky, možnost prodloužení  
pracovní smlouvy 
Nástup možný dle dohody.  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676340726 

Požadovaná profese:  Obchodník/ce – cloudové služby  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Šev čík, tel.: +420 607 089 773, e-mail: tomas.sevcik@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín,T ř. T. Bati  
- Pracovní nápl ň - Aktivní prodej – nabízení služeb privátního a ve řejného 
cloudu, Vyhledávání nových obchodních p říležitostí, Udržování a 
prohlubování sou časných obchodních vztah ů, Komunikace s klí čovými 
obchodními partnery, Zpracování p řijatých poptávek od zákazník ů, tvorba 
nabídek, vy řizování objednávek od zákazník ů, Efektivní spolupráce s 
ostatními odd ěleními zam ěstnavatele, Odpov ědnost za pln ění 
stanovených cíl ů 
- Požadavky: Min. st ředoškolské vzd ělání s maturitou, Prokazatelné 



obchodní zkušenosti, Orientace v oblasti IT a zájem  o aktuální d ění v 
oboru, Dobrá znalost MS Office, Orientace v licen ční politice Microsoftu 
výhodou, Komunikativnost a řešení problém ů, Ochota u čit se novým 
věcem, Řidi čský pr ůkaz skupiny B, Samostatnost a spolehlivost 
- Nabízíme: Hlavní pracovní pom ěr, Profesní a osobnostní r ůst v 
dynamické spole čnosti, Školení, Práce s moderními technologiemi, 
Firemní benefity, Firemní automobil i pro soukromé účely, Nástup možný 
ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
tomas.sevcik@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 11644850777 

Požadovaná profese:  Obchodník/Marketér pro LazenskaKava.cz  
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš  Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Marketingová podpora Lazenskakava.cz  
Požadavky: komunika ční dovednosti na pokro čilé úrovni, pov ědomí o 
zahrádká řských pot řebách a p ěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chu ť do práce, manuální zru čnost, vst řícnost, 
ochota u čit se novým v ěcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání v ěcí v souvislostech, ovládání PC na pokro čilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830220750 

Požadovaná profese:  Obchorní referenti  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DIMER, spol. s r. o. , IČ 60737573 
  Místo výkonu práce: Zelená 505, Kudlov, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: David Jindra , e-mail: david.jindra@dimer.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obchodní referent/ka -divize gasket  
Náplní práce: řešení poptávek a objednávek od zákazník ů, komunikace s 
dodavateli /odb ěrateli, zajišt ění kompletní expedice výrobk ů včetně 
dopravy k zákazník ům, komunikace s výrobním úsekem v četně přípravy 
podklad ů pro výrobu.  



Vhodné pro absolventy -zaučíme. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, flexibilitu,  komunikace v AJ, PC-
Word ,Excel  
Nabízíme: mobilní telefon,stravenky,4 týdny dovolené  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740510785 

Požadovaná profese:  Prodejní asistenti pro Zlín.  
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JYSK, s. r. o. , IČ 26760746 

  Místo výkonu práce: 
JYSK s.r.o. - Zlín Čepkov, Obchodní zóna Čepkov, Tyršovo náb řeží 5496, 
760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Monika Čelůstková, Manažerka prodejny. , tel.: +420 720 740 419, e-mail: 
CZ0019@stores.jysk.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zam ěření na zákazníka, starost o sv ěřený úsek, dopl ňování a 
vybalování zboží. 
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, dochvilnost, flexibilita, obchodník, 
týmový hrá č. 
Benefity: stravenky 100 K č/den, zaměstn. sleva 20%, po 2 letech 5 týdn ů 
dovolené.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764440782 

Požadovaná profese:  Produktový manažer/ka  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Skalníková, asistentka , tel.: +420 702 153 550, e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Tomáše Bati, Zlín  
- Budete mít na starosti vedení vybrané části internetového obchodu, 
především pak odpov ědnost za sv ěřené produktové portfolio v četně jeho 
rozši řování a koordinace, vyhledávání nových obchodních p říležitostí, 
dále aktivní komunikaci se zákazníky a jednání s do davateli. Jedná se o 
samostatnou práci se zajímavým sortimentem zboží. 
- Požadavky: SŠ nebo VŠ vzd ělání, práce je vhodná i pro absolventy, 
aktivní znalost sportovního zboží a sou časných módních trend ů, 
obchodní "duch" a zákaznicky orientované uvažování,  samostatnost, 
tvo řivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost nadhledu  a 
samostatného vedení obchodních jednání, více než ob ecné znalosti práce 
na PC, pasivní znalost AJ, řidi čský pr ůkaz sk. B 



- Nabízíme: trvalý pracovní pom ěr, firemní výhody (mobilní telefon, 
příspěvek na stravování), prostor pro osobní rozvoj a pro fesní r ůst, 
nástup ihned p řípadně dle domluvy 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného místa: 
12955950792 

Požadovaná profese:  Referent  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské nám ěstí 436, 763 26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Benefity:  
Pracovní doba 7,5 hod/denn ě, 25 dnů dovolené, zam. stravování, 
přátelský kolektiv a moderní pracovní prost ředí, zvýhodn ěné vým ěnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Pieš ťan a Jeseníku, levný 
tarif u T-mobil, penzijní p řipojišt ění 
Náplň práce: poskytování informací na infopultu Vincentk a, osobní 
komunikace s klienty, práce v rezerva čním systému Deneb. Pracovní 
doba PO-NE 9-17h dle rozpisu sm ěn 
Požadavky:  
SŠ/VŠ vzdělání, MS Office na pokro čilé úrovni, výborné komunika ční 
schopnosti, profesionální vystupování a a proklient ský p řístup, znalost 
práce v systému Deneb výhodou  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033060748 

Požadovaná profese:  Referenti energetické úspory  
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZM Energy s.r.o. , IČ 28831128 
  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 31 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Návštěva předem navolané klienteli (za pomoci  našeho Call centra). 
Výpočet úspory a nalezení možnosti ušet ření pro klienta. 
Požadujeme: hlavn ě chu ť růst a pracovat na sob ě. Vše pot řebné Vás 
naučíme. 
Výhody: 7 navolaných sch ůzek/den, pasivní p říjem, kariéra, automobil, 
PHM, BONUSY, kompletní zaškolení  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309450739 

Požadovaná profese:  Referenti nákupu  



  Obchodní referenti (33392) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Pipelife Czech, s. r. o. , IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Ku čovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová , tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzd ělání ukon čené maturitou, aktivní znalost AJ 
(slovem i písmem), znalost práce na PC (MS Office, W ord, Excel), řidi čský 
průkaz skup. B, komunikativnost, samostatnost, časovou flexibilitu, 
analytické schopnosti, d ůslednost, schopnost práce v týmu, výhodou je 
praxe v oblasti nákupu, či logistiky 
vyřizování poptávek, objednávek a jejich zpracování v ERP 
Náplň práce: zodpov ědnost za nákup a logistiku sv ěřeného sortimentu, 
každodenní komunikace s dodavateli, vyjednávání o z měnách a 
dodávkách, komunikace s obchodními zástupci, prodej ním odd ělení a 
skladem, komunikace s ostatními členy týmu ohledn ě plánování 
objednávek 
a vyřizování reklamací 
Nabízíme: široké spektrum zam ěstnaneckých benefit ů, individuální 
přístup ke každému pracovníkovi, možnost osobního roz voje a 
perspektivu r ůstu i v rámci holdingu, jazykové a odborné vzd ělávání 
Písemnou žádost se stru čným životopisem a dosavadní praxí zasílejte 
prosím na e-mailovou adresu lenka.kunzova@pipelife. com nebo poštou 
na adresu: Pipelife Czech s.r.o., Lenka Kunzová, Ku čovaniny 1778, 765 02 
Otrokovice, tel.: 577 111 265, mobil 603 144 902. Uz ávěrka p řihlášek je do 
30.11.2015. 

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830190777 

Požadovaná profese:  Referenti prodeje a marketingu  
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 
  Místo výkonu práce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín - sídlo, Na Slanici 378, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzd ělání, znalost MS Office, základy grafických 
program ů Adobe, znalost marketingu (p ředevším online marketingu), 
zodpov ědnost, organiza ční schopnosti a aktivní p řístup k práci, 
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, řidi čský pr ůkaz sk. 
B a praxi v řízení vozidla, znalost AJ a praxe v oboru jsou výho dou. 
Náplní práce je zajiš ťování online marketingu (SEO, PPC, sociální 
sítě,…),, správa a aktualizace webových stránek, v č. e-shopu, tvorba 
tiskových zpráv a PR článků, příprava katalog ů a propaga čních materiál ů, 
provád ění analýz trhu, zákazník ů, konkurence. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, 13. a 14. plat, 



dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociá lní benefity  

Poslední zm ěna: 8.7.2017 02:02:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853480768 

Požadovaná profese:  Zahradníci/Pracovníci zahradního E -SHOPU 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: objednávání a p říjem zboží po stránce fyzické i 
administrativní, balení zásilek a expedice zboží, d enní komunikace se 
zahradká ři (mail, telefon, chat…), sprava administrace e-sho pů - denní 
prace s po čítačem - nutné rychle a zkušené ovladání, kontrola skladovýc h 
zásob v e-shopech, odesílání zboží Česká pošta, Geis, atd., zodpovídá za 
stav skladu, provád ění inventury skladu, řídí menší tým pod řízených 
Požadavky: komunika ční dovednosti na pokro čilé úrovni, pov ědomí o 
zahrádká řských pot řebách a p ěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chu ť do práce, manuální zru čnost, vst řícnost, 
ochota u čit se novým v ěcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání v ěcí v souvislostech, ovládání PC na pokro čilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830210759 

Požadovaná profese:  Chemici - obchodníci  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BRITRADE spol. s r.o. , IČ 46983112 
  Místo výkonu práce: L. Váchy 1582, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Lubomír Plšek , e-mail: l.plsek@britrade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: prodej portfolia chemických produkt ů pro pr ůmyslové 
aplikace, aktivní vyhledávání a získávání nových zá kazníků, vedení 
obchodních jednání s klienty, zpracování individuál ních nabídek, 
komplexní obchodní a technický servis pro zákazníky  ve svěřeném 
regionu, pravidelný reporting a komunikace 
Požadavky: schopnost vyjednávat, samostatnost a fle xibilita, tah na 
branku a pln ění stanovených cíl ů, práce s po čítačem (Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook), znalost AJ pro komunikaci s d odavateli, ŘP sk. "B" 
a praxe v řízení 



Výhody: vzd ělávací kurzy, školení, stravenky  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050340716 

Požadovaná profese:  Obchodn ě-technický zástupce - Zlín  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SALVATOR STŘECHY s.r.o. , IČ 25546601, http://www.salvatorstrechy.cz 
  Místo výkonu práce: SALVATOR STŘECHY s.r.o. - ZLÍN, Nábřeží 730, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Naděžda Tománková , tel.: +420 573 501 756, e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz, adresa: Loukov 90, 768 75 Loukov  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín  
- Náplň práce: aktivní prodej st řešního, stavebního a izola čního 
sortimentu, pé če o stávající zákazníky a vyhledávání nových obchod ních 
příležitostí, komunikovat se zákazníky, poskytovat po radenství 
zákazníkům ohledn ě střech a st řešního materiálu, zpracovávat cenové 
nabídky, pravidelný reporting vedení spole čnosti, pln ění obchodních cíl ů 
- Požadujeme: SŠ vzd ělání nejlépe technického nebo obchodního sm ěru, 
komunikativnost, odpov ědnost a samostatnost, zkušenost s aktivním 
prodejem, obchodní talent, velmi dobrý zákaznický p řístup (vst řícnost), 
časovou flexibilitu, ochotu u čit se novému a dále se vzd ělávat, znalost 
práce s PC (MS Office, MS Outlook), znalost st řešního sortimentu 
výhodou, ŘP sk. B, aktivní řidi č 
- Nabízíme: práci na HPP, zajímavé motiva ční finan ční ohodnocení závislé 
na výsledcích, výkonnostní odm ěny, věrnostní odm ěny, služební auto i k 
soukromým ú čelům, mobilní telefon, notebook, p říležitosti a podporu k 
dalšímu rozvoji, pravidelná školení, nástup možný i hned 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e-
mail: nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz  

Poslední zm ěna: 31.7.2017 08:06:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12989660717 

Požadovaná profese:  Obchodní poradci  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Varnea a.s. , IČ 26168944 
  Místo výkonu práce: Varnea a.s. - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Barbora Wild , e-mail: varnea@varnea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontakt se zákazníky, po řizování objednávek, realizace 
objednávek ve spolupráci s velkoobchodem. 
Nabízíme: zázemí stabilní spole čnosti, hlavní pracovní pom ěr nebo OSV Č, 
motivující finan ční ohodnocení, zajímavé prémie a bonusy, seriózní 
pracovní podmínky, služební vozidlo, mobilní telefo n 
Požadavky: obory z oblasti gastronomie, znalost sv ěřené oblasti, 
gastronomických provozoven, školních jídelen, výva řoven, praxe v oboru 



minimáln ě na velkoobchodní úrovni, obchodní schopnosti a zku šenosti, 
příjemné vystupování a komunikativnost, flexibilita a  spolehlivost, 
uživatelská práce na PC, ŘP sk. B 
Výhody: zajímavé finan ční bonusy v závislosti na výši dosaženého 
obratu.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927730776 

Požadovaná profese:  Obchodní reprezentanti  
  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Nexus Business s.r.o. , IČ 01725416 
  Místo výkonu práce: Nexus Business s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Čaňková , e-mail: pohovor@nexusbusiness.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše spole čnost, zabývající se energetikou a telekomunika čními 
službami, p říjme nové zam ěstnance na pracovní pozici - obchodní 
zástupce.  
Požadujeme: komunika ční schopnosti, reprezentativní vystupování, 
samostatnost a odpov ědnost za svou práci, chu ť učit se. Praxe není 
podmínkou 
Pracovní nápl ň: jednání se zákazníky - p ředem sjednané sch ůzky - 
prezentace spole čnosti a produkt ů, poradenská činnost, pé če o stávající 
klienty.  
Nabízíme: zam ěstnání na hlavní pracovní pom ěr = pracovní smlouva, fixní 
plat, služební telefon + paušal, možnost p říspěvku na dopravu, náborový 
příspěvek.  
Výhody: mobilní telefon + paušal, p říspěvek na dopravu, firemní akce, 
teambuildingy  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011930753 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupce - Olomoucký a  Zlínský kraj  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MSM, spol. s r.o. , IČ 47546999 

  Místo výkonu práce: 
MSM, spol. s r.o. - Olomoucký a Zlínský kraj, Jeseník, Krom ěříž, Olomouc, 
Prost ějov, P řerov, Šumperk, Uherské Hradišt ě, Vsetín, Zlín  

  Komu se hlásit: 
Hana Pušecová , tel.: +420 318 620 603,318 176 945, e-mail: 
msm@msmgroup.eu, adresa: Lhota u P říbramě 13, 261 01 Příbram 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Olomoucký a Zlínský kraj. Nástup  možný ihned.  
Naše spole čnost MSM, spol. s r.o. hledá obchodního zástupce - 
odborného konzultanta se zam ěřením na intenzivní pé či a chirurgické 
obory pro kraje: Olomoucký a Zlínský. 
Požadujeme vzd ělání zdravotnického sm ěru, min. SŠ/VOŠ, praxe v prodeji 
zdravotnických produkt ů výhodou, prezenta ční a organiza ční dovednosti.  
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, zajímavou práci, služební v ůz, 



telefon, PC a logistické vybavení.  
První kontakt je možný POUZE mailem.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného 
místa: 12352910716 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupce pro prodej obráb ěcích stroj ů 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ, pop ř. SŠ vzdělání, zkušenosti z obl. prodeje, schopnost 
telefonické komunikace v AJ, alespo ň částečnou znalost soustruh ů, 
znalost práce na PC - MS Excel, MS Word, Power Point , ŘP sk. B - aktivní 
řidi č, samostatnost, časovou flexibilitu, chu ť cestovat a jednat s lidmi, 
příjemné vystupování.  

Poslední zm ěna: 29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760900767 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupce pro západní Evropu  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálníh o odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: aktivní znalost NJ a AJ (slovem i písmem ), zkušenosti s 
prodejem obráb ěcích stroj ů, komunika ční schopnosti, flexibilitu, ochotu 
cestovat, ŘP sk. B  

Poslední zm ěna: 29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760890776 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci pro Západní Evropu  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEDOKS, s.r.o. , IČ 27732622 
  Místo výkonu práce: Všemina 249, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Vladimír Stomatov , tel.: +420 774 636 295, e-mail: medoks@medoks.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, ŘP sk. "B", znalost NJ, AJ, RJ - aktivn ě, 
znalost v oblasti obchodu, marketing a p říbuzných oblastech  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 13:25:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11669600715 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci v energetice  
  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZM Energy s.r.o. , IČ 28831128 
  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 46 000 do 54 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocí navolaných sch ůzek naším specializovaným Call 
centrem, navštívíte 8 klient ů denn ě. Vypočítáte úsporu a p ředvedete 
možnosti, které se nabízí. 
Požadujeme: Drive a tah na branku 
Výhody: automobil, PHM, 8 navolaných sch ůzek denn ě, kariéra, pasivní 
příjem z vlastního kmene, BONUSY, kompletní zaškolení v oboru  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309460730 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci v energetice  
  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Česká Regionální Energetika a.s. , IČ 04549295 
  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: komunikativnost, flexibilitu, zodpov ědnost a schopnost 
organizace, schopnost vést obchodní jednání, samost atnost 
Nabízíme: dlouhodobou spolupráci, vysoké finan ční ohodnocení, služební 
automobil a p říspěvek na pohonné hmoty, p ředem navolané sch ůzky 
našim Call centrem 
NEJEDNÁ SE O PODOMNÍ PRODEJ 
Výhody: kariérní r ůst, pasivní p říjem ze smluv, kompletní zaškolení, 8 
navolaných sch ůzek denn ě 

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333370745 

Požadovaná profese:  Obchodníci distribuce pro Zlínský kraj  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VLTAVA LABE MEDIA, a. s. , IČ 01440578 
  Místo výkonu práce: VLTAVA LABE MEDIA, a. s. - Zlín, Zarámí 4422, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Marcela Rychnovská , e-mail: marcela.rychnovska@denik.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: získávání nových p ředplatitel ů, péče o stávající p ředplatitele, 
výběr, plánování a zajiš ťování akcí na podporu prodeje 
Požadavky: organiza ční schopnosti a komunika ční dovednosti, aktivní 
přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC (word , excel, powerpoint, 
outlook), ŘP skupiny B, motiva ční způsob odm ěňování  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076130785 

Požadovaná profese:  Obchodníci, prodejci  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MADIO z.s. , IČ 26572702, http://www.madio.cz 
  Místo výkonu práce: Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Barbora Slámová  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.7.2017 do 14.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 600 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabídka je pro Vás vhodná pokud:  
- baví Vás obchodování a máte s ním zkušenosti 
- jste člověk, který má rád výzvy 
- jste cílev ědomá osobnost  
- víte, že dobrý obchod je jedin ě Win-Win 
- rádi prodáváte hodnotné služby 
- chcete být svým klient ům nablízku 
- jste komunikativní, usm ěvavý a pozitivn ě smýšlející 
Náplň práce: p řevážně aktivní obchodování formou B2B, vyhledávání 
příležitostí k n ěmu a následné udržování dobrých vztah ů se zákazníky. 
Dále pak zapracování každého obchodu do informa čního systému MADIO 
z.s. 
 
Přihlášení k výb ěrovému řízení - formulá ř na madio.cz v 
Kariera/Obchodník, prodejce 
 
Další informace o pracovní pozici a naší spole čnosti naleznete na webu 
http://www.madio.cz/index.php/pracovni-mista-clanek /obchodnik-
prodejce.html?utm_source=web&utm_medium=up&utm_campa ign=up-
inz&utm_content=1 
kde nás m ůžete, v p řípadě zájmu o pozici, jednoduše kontaktovat.  
Výhody: k uvedené odm ěně počítejte s dalšími odm ěnami z prodeje a za 
spln ěné cíle. Můžete také využít možnost home office. A pro č být v 
MADIO? Protože obdobn ě, jako v ěříme svým službám, budeme v ěřit Vám 
a ve Vaše schopnosti. Protože v MADIO z.s. se orient ujeme na řešení. 
Budeme Vás podporovat v tom, co Vám p ůjde a budeme spole čně rozvíjet 
Vaše talenty.  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845820775 

Požadovaná profese:  Obchodník  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tapflo s.r.o. , IČ 28776984 



  Místo výkonu práce: 
Tapflo s.r.o. - Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj, Olomoucký , 
Zlínský, Moravskoslezský kraj  

  Komu se hlásit: 
Dipl. Ing. Petr Mazuch , tel.: +420 734 449 386, e-mail: vychod1@tapflo.cz, 
adresa: Kulkova 4045/8, Židenice, 615 00 Brno 15  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Olomoucký, Zlínský a Moravskosl ezský kraj.  
Rozvoj vztahu se zákazníky, dodávka pump dle požadav ků zákazníka, 
marketing ve sv ěřeném teritoriu. 
Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, super kolek tiv. 
První kontakt je možný POUZE telefonicky nebo mailem . 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného 
místa: 12916940787 

Požadovaná profese:  Obchodník -projekt manager  
  Obchodní zástupci (3322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: INTERBO s.r.o. , IČ 29354773 
  Místo výkonu práce: INTERBO s.r.o. - Diamond Design, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bolf , tel.: +420 773 784 338, e-mail: bolf@diamonddesign.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Firma DIAMOND DESIGN hledá pro svoji provozovnu ve Zlín ě - projekt 
managera\obchodníka 
 
Náplní práce je: 
" vyhledávání nových obchodních p říležitostí. 
" práce se stávajícími obchodními kontakty. 
" obchodní realizace zakázek s koncovými klienty. 
" návrhy požadovaných realizací, kreativní a techni cký p řístup. 
" spolupráce na zajišt ění provozu showroomu. 
Požadujeme: 
" časovou flexibilitu a samostatnost 
" znalost práce na pc - znalost google prost ředí (mail, kalendá ř, kontakty, 
disk - dokumenty, hangout…..) 
" řidi čský pr ůkaz skupiny B 
" p říjemný vzhled a dobré vystupování 
" obchodní a oborové zkušenosti jsou výhodou 
Nabízíme: 
" práci v malém kolektivu se zázemím velké zna čky 
" št ědrý mzdový systém s možností velkého výd ělku 
" moderní a p říjemné zázemí a vybavení 
" časově flexibilní práci 
" školení a vzd ělávání zam ěstnanc ů 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12713930748 

Požadovaná profese:  TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ pro tuzemsko  
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HAKEL spol. s r.o. , IČ 62028006 
  Místo výkonu práce: HAKEL spol. s r.o. - místo výkonu Jihomoravský, Moravskoslezský, 



Olomoucký a Zlínský kraj, Blansko, Brno -město, Brno -venkov, Bruntál, 
Břeclav, Hodonín, Jeseník, Karviná, Krom ěříž, Nový Ji čín, Olomouc, 
Opava, Ostrava-m ěsto, Prost ějov, Šumperk, Uherské Hradišt ě, Vsetín, 
Vyškov, Zlín, Znojmo  

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Šmedková , tel.: +420 494 942 300, e-mail: info@hakel.cz, adresa: 
Brat ří Štefanů 980, Slezské P ředměstí, 500 03 Hradec Králové 3  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb.   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ pro tuzemsko  
- PP na dobu neur čitou, práce z domova, nástup ihned 
- Náplň práce: zajišt ění podpory prodeje výrobk ů značky HAKEL pro 
Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj; 
vypracovávání technických řešení a obchodních nabídek; komunikace a 
osobní návšt ěvy velkoobchod ů, projektant ů, montážních firem a výrobc ů 
rozvád ěčů; sledování konkuren čních firem na trhu; ú čast na výstavách 
- Požadujeme: ukon čené SŠ vzdělání s maturitou v oboru elektro; 
vyhláška č. 50/1978 Sb.; řidi čský pr ůkaz sk. B podmínkou; zkušenosti s 
problematikou p řepěťových ochran výhodou; zkušenosti s obchodní 
činností, vedením odborných školení výhodou 
- Nabízíme: p říspěvek na stravování, drobné ob čerstvení na pracovišti, 
příspěvek na vybrané kulturní události, pravidelné firemn í akce, služební 
notebook a telefon, sick days, zázemí více než 20 l et na trhu prosperující 
české spole čnosti 
- Životopisy prosíme zasílat na e-mail: info@hakel. cz 

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 12805630765 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci (33220)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Šárka Kazdová , IČ 41583281 
  Místo výkonu práce: Tluma čov, Dolní 588  
  Komu se hlásit: Zbořilová Marie , tel.: +420 720 406 255, e-mail: zborka62@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 30.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 100 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovníci pro sjednávání zakázek úklidových služeb  v tuzemských i 
zahrani čních firmách a domácnostech 
Požadujeme aktivní znalost AJ a NJ.  

Poslední zm ěna: 7.10.2016 00:45:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10347580731 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci (33220) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: MSM, spol. s r.o. , IČ 47546999 
  Místo výkonu práce: MSM, spol. s r.o. - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Hana Pušecová , e-mail: msm@msmgroup.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 



  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše spole čnost MSM, spol. s r.o. hledá obchodního zástupce -odborného 
konzultanta se zam ěřením na inkontinen ční a transportní pom ůcky pro 
kraje: Jihomoravský a Zlínský.  
Požadujeme vzd ělání zdravotnického sm ěru, min. SŠ/VOŠ, praxe v prodeji 
zdravotnických produkt ů výhodou, prezenta ční a organiza ční dovednosti, 
bydlišt ě v regionu výhodou.  
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, zajímavou práci, služební v ůz 
a logistické vybavení.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764360757 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupci (33220)  
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Top activa group s.r.o. , IČ 05074282 

  Místo výkonu práce: 
Top activa group s.r.o. - Malenovice, Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: Michal Kocourek , e-mail: kariera.zl@topactiva.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řešení aktuální problematiky u klient ů, následné 
vyhodnocení a realizace řešení. 
Požadavky: časová flexibilita, osobní p řístup, dobré komunika ční 
schopnosti.  
Výhody: firemní Automobil, tankovací karta, služebn í telefon  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820570705 

Požadovaná profese:  Obklada či 
  Obkladači (71223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 12:35:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699620760 

Požadovaná profese:  Obklada či 
  Obkladači (71223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725740726 

Požadovaná profese:  Obklada či 
  Obkladači (71223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: V a V Systemy s.r.o. , IČ 29251486 
  Místo výkonu práce: K Ciheln ě 182, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Martin Vi čánek , tel.: +420 604 950 485, e-mail: vavsystemy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obklada čské a drobné zednické práce ve Zlínském kraji  
Požadavky: nutná samostatnost, manuální zru čnost a praxe v oboru 
Výhody: telefon  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764470755 

Požadovaná profese:  Obsluah ČS 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ing. Ladislav Kocman , IČ 15252906 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Ladislav Kocman - ČS - OMV Napajedla, Napajedla, Kvítkovická, PS Č 
763 61 

  Komu se hlásit: Ing. Ladislav Kocman , tel.: +420 603 581 341 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 8 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej zboží, obsluha zákazníka, p řebírání a dopl ňování 
zboží, úklid 
Požadavky: pracovitost, poctivost, flexibilita,komu nikativnost, práce s 
penězi, praxe v oboru  

Poslední zm ěna: 22.3.2017 00:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12373540773 

Požadovaná profese:  Obsluha čerpací stanice  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: UNIXAN s.r.o. , IČ 29246008 
  Místo výkonu práce: UNIXAN s.r.o. - Zlín, Zlínská 314, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Kadlčíková Hana , tel.: +420 724 424 016, e-mail: 
otrokovice.unicorn@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

2x denní, 2x no ční, 4.dny volno, na sm ěně vždy ve dvojici,práce s lidmi, 
schopnost pracovat s hotovostí a kartami, p říjem zboží, školení na sazku 
(zajistí zam ěstnavatel) v noci starost - o čistotu čerpací stanice 
Výhody: stravenky 
Telefonicky Po-Pá 9-18 hod.  

Poslední zm ěna: 16.12.2016 00:03:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11740280735 

Požadovaná profese:  Obsluha čerpací stanice  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (5245) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: UNIXAN s.r.o. , IČ 29246008 
  Místo výkonu práce: UNIXAN s.r.o. Otrokovice, Zlínská 314, Kvítkovice, 765  02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Martin JANDA , tel.: +420 724 424 016, e-mail: otrokovice.unicorn@seznam.cz, 
adresa: Hodějice 302, 684 01 Slavkov u Brna  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 2x denní, 2x no ční, 4.dny volno, na sm ěně vždy ve dvojici, 
práce s lidmi, schopnost pracovat s hotovostí a kar tami, p říjem zboží, 
školení na sazku (zajistí zam ěstnavatel) , starost - o čistotu čerpací 
stanice  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614760761 

Požadovaná profese:  Obsluha čerpací stanice  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Gašparec, spol. s r.o. , IČ 27727416 
  Místo výkonu práce: Gašparec, spol. s r.o. - Čerpací stanice Gašparec, Vizovice, Zlínská 1215  
  Komu se hlásit: Smilková , tel.: +420 737 243 017, e-mail: vizovice@gasparec.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha pokladny, hotovostní i bezhotovostn í, prodej a 
dopl ňování zboží, PHM, úklid vnit řních i venkovních prostor 
Požadavky: spolehlivost, bezúhonnost, komunikativno st, pracovitost a 
úcta k zákazník ům, praxe není nutná jen výhodou, zaškolíme 
Po uplynutí zkušební doby osobní p říplatky. 
Pracovní doba: 5:30 - 14:00 hod., 13:00 - 22:30 hod .  

Poslední zm ěna: 13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649430792 

Požadovaná profese:  Obsluha čerpací stanice  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (5245) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ing. Ladislav Kocman , IČ 15252906 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Ladislav Kocman - ČS - OMV Napajedla, Napajedla, Kvítkovická, PS Č 
763 61 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Kocman , tel.: +420 603 581 341, e-mail: 
kocman.ladislav@quck.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická  škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej zboží, obsluha zákazníka, p řebírání a dopl ňování 
zboží, úklid 
 
Požadavky: pracovitost, poctivost, flexibilita,komu nikativnost, práce s 
penězi,  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764610726 

Požadovaná profese:  Obsluha čerpací stanice.  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BELEKO, s. r. o. , IČ 28271173 
  Místo výkonu práce: BELEKO, s. r. o. - Okružní,  Okružní 5296, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Ing. Leona Kolá řová , tel.: +420 775 120 055, e-mail: kolarova.lea@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 42 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost.  
Telefonicky 9-18 hod.  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951800744 

Požadovaná profese:  Pokladní na čerpací stanici  
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM - Lutonský, s.r.o. , IČ 05121418 
  Místo výkonu práce: Lutonina 13, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Jana Frýdlová , tel.: +420 603 908 687, e-mail: kmlutonsky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadovaná vlastní doprava, výhodou je znalost prác e s pokladním 
systémem. Vst řícnost k zákazník ům a firemní loajalita. 
Výhody: p říspěvek na stravu, slevu na palivo  

Poslední zm ěna: 23.3.2017 01:26:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385320744 

Požadovaná profese:  Pokladní obsluha.  



  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ing. Marcela Vyzinová , IČ 72438835 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Marcela Vyzinová - Shell Louky, t řída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Šárka Hasíková , tel.: +420 774 187 180,577 105 007, e-mail: 
shell8014@csshell.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a komunikace se zákazníky, dopl ňování zboží, 
příjem zboží, čistota prodejny,  
Požadavky: komunikativnost, p říjemné vystupování  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477950797 

Požadovaná profese:  Lakýrník - obsluha za řízení na st říkání lak ů a barev, vypalovací pece  

  Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 6 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Penzijní p řipojišt ění  
Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník v práškové lakovn ě. Podmínka: vyu čení v oboru nebo praxe v 
lakovn ě.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9284150719 

Požadovaná profese:  Pomocník v lakovn ě 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 5 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právni čka spole čnosti. , tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 



  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování   
Ubytování   
Zvláštní prémie  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11828330739 

Požadovaná profese:  Pracovníci lakovny  

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TECNIMETAL - CZ,a.s., IČ 26267047 
  Místo výkonu práce: TECNIMETAL - CZ, a.s., Nábřeží 578, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bc. Jana Gerychová , tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. SŠ/SOU vzd ělání, znalost technol.postup ů stříkání, 
míchaní barev, samostatnost, spolehlivost, ochota u čit se novým v ěcem, 
praxe podmínkou. 
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zam ěstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830300775 

Požadovaná profese:  Pracovníci výroby nát ěrových hmot  
  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (81319) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROKOSPOL a. s. , IČ 25521446 

  Místo výkonu práce: 
ROKOSPOL a.s. - provozovna Ka ňovice, Ka ňovice 101, 763 41 Biskupice 
u Luha čovic  

  Komu se hlásit: Eva Lečbychová , tel.: +420 737 211 600, e-mail: rokospol@rokospol.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: pracovník do výroby rozpoušt ědlových nát ěrových hmot  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964250791 

Požadovaná profese:  Pracovníci výroby nát ěrových hmot - příprava, tónování, stá čení 
  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (81319) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROKOSPOL a. s. , IČ 25521446 

  Místo výkonu práce: 
ROKOSPOL a.s. - provozovna Ka ňovice, Ka ňovice 101, 763 41 Biskupice 
u Luha čovic  

  Komu se hlásit: Eva Lečbychová , tel.: +420 737 211 600, e-mail: rokospol@rokospol.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pracovník do výroby - příprava , tónování a stá čení barev  
Požadavky: praxe ve výrob ě nátěrových hmot výhodou  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964240703 

Požadovaná profese:  Pracovník ve výrob ě - technik  
  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (81319) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FORCHEM, s.r.o. , IČ 46905367, http://www.forchem.cz 
  Místo výkonu práce: FORCHEM, s.r.o.pracovišt ě Otr., t ř. Tomáše Bati 1622, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Alena BOŠANOVÁ , tel.: +420 737 249 095, e-mail: 
alena_bosanova@forchem.cz, adresa: třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme pracovitost, manuální zručnost, pe člivost, spolehlivost, 
zodpov ědnost, řidi čský pr ůkaz skupiny B je výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: Prémie, p říspěvek na stravování. 
Kontaktování zam ěstnavatele: e-mailem, telefonicky nebo osobn ě 
(pond ělí - pátek, 9 - 15 hodin).  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764370748 

Požadovaná profese:  Dělníci v textilní výrob ě 

  
Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a 
kožešinových výrobků jinde neuvedená (81599) 

  Počet volných míst: 4 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Soňa Mokrošová, Personalistka. , tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pe člivost, spolehlivost  
Náplň práce: obsluha p řevíjecího stroje, kontrola textilních materiál ů 

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799970718 

Požadovaná profese:  Dělníci v textilní výrob ě (laminace materiál ů) 

  
Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a 
kožešinových výrobků jinde neuvedená (81599) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 



  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová , tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zru čnost, pe člivost, spolehlivost.  
Náplň práce: obsluha stroje na laminaci textilních mater iálů.  
Zájemci o pracovní místo se hlásí telefonicky v pra covní dny od 6:00 - 
14:00 hod. nebo e.mailem  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057400764 

Požadovaná profese:  Dělník pila řské výroby  
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PILA PEŠL, s.r.o. , IČ 28309758 
  Místo výkonu práce: Paseky 152, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Pešl Jan , tel.: +420 603 233 479, e-mail: pilapesl@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560850780 

Požadovaná profese:  Dělník pila řské výroby, pomocný pila ř 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (7521) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Milan K řupala , IČ 45688800 
  Místo výkonu práce: Dřevosklad Vizovice, Št ěpská 1265, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Veronika Matějková , tel.: +420 775 780 886, e-mail: 
ucetnidrevosklad@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na pile - pomocný pila ř, pořez dříví na pásové pile, impregnace 
dříví, manipulace d říví, pomocné práce na d řevoskladu. Práce je fyzicky 
náročná, vhodné pro fyzicky zdatné osoby.  
Požadavky:: Řidi čský pr ůkaz skupiny B, C, E výhodou. Trestní 
bezúhonnost. Praxe v oboru výhodou.  
Bezprost řední blízkost vlakového nádraží Vizovice. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky, e-mailem nebo os obn ě v areálu 
Dřevoskladu (Št ěpská 1365, Vizovice) - PO - PA od 8:00 do 15:30.  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943370765 

Požadovaná profese:  Obsluha ohra ňovacího lisu  



  Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Lumír Ilík , IČ 02609207 
  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tluma čov, Družstevní 901, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Miroslav Haluza , tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 7:00 -15:30 hod  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12365370754 

Požadovaná profese:  Obsluha stroj ů a zařízení 
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CHALUPA interiéry s.r.o. , IČ 26215624 
  Místo výkonu práce: Salaš 98, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Martin Chalupa , e-mail: chalupa@chalupainteriery.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, odpov ědnost  
Náplň práce: obsluha stroj ů ve výrob ě nábytku 
Výhody: ob ědy, prémie  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425450711 

Požadovaná profese:  Obsluha tabulových n ůžek a pásové pilky  
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lumír Ilík , IČ 02609207 
  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tluma čov, Družstevní 901, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Miroslav Haluza , tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 7:00 -15:30 hod  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12450200746 

Požadovaná profese:  Obsluha jednoú čelového pájecího automatu  
  Obsluha strojů a zařízení, montéři (8) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o. , IČ 25579258 



  Místo výkonu práce: Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Holubová Ladislava , tel.: +420 571 878 238, e-mail: 
Holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o obsluhu pájecího automatu - do automatu se vkládajívýrobky, 
na kterých je proveden svár. Poté se výrobky skláaj í do kartonu a balí. 
Po jednom odpracovaném roce p řechází pracovní smlouva na dobu 
neur čitou. 
Výhody: stravenky v hodnot ě 80 Kč, 5 týdn ů dovolené. 
V případě zájmu kontaktujte e-mailem nebo telefonicky od 8 -  15:30 Hodin.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764420703 

Požadovaná profese:  Obsluha t řídícího stroje a induk čního kalení výrobk ů 
  Obsluha strojů a zařízení, montéři (8) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o. , IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Holubová Ladislava , tel.: +420 571 878 238, e-mail: 
Holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o obsluhu stroje VISI - VISI, třídí výrobky a m ěří. 
Induk ční kalení výrobk ů - výrobky se induk čním kalení namá čív olejové 
lázni. 
Po jednom odpracovaném roce p řechází pracovní smlouva na dobu 
neur čitou. 
Výhody: stravenky v hodnot ě 80 Kč, 5 týdn ů dovolené. 
V případě zájmu kontaktujte e-mailem nebo telefonicky od 8 -  15:30 Hodin.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764410712 

Požadovaná profese:  Strojník mícha čky - mícha č betonu  
  Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky (81814) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Strojník výroby stavebních hmot, obsluha míchacího za řízení na 
betonárn ě v Otrokovicích. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  telefonicky od 7 
- 15 hodin.  



Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799780792 

Požadovaná profese:  Operáto ři stroj ů na výrobu vlnité lepenky - typ BHS  
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Obaly Morava, a. s. , IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 
  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Iveta Karasová , e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátor a zvlňovacího stroje 
BHS 

Poslední zm ěna: 21.6.2017 09:07:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11818830753 

Požadovaná profese:  Operáto ři stroj ů na výrobu vlnité lepenky - typ BOBST  
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Obaly Morava, a. s. , IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 
  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Iveta Karasová , e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátor a zvlňovacího stroje 
BOBST  

Poslední zm ěna: 5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11818780798 

Požadovaná profese:  Operáto ři stroj ů na výrobu vlnité lepenky - typ MARTIN  
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Obaly Morava, a. s. , IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 
  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Iveta Karasová , e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátor a zvlňovacího stroje 
MARTIN 

Poslední zm ěna:  5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



11818760719 

Požadovaná profese:  Dělníci ve sklá řské výrob ě 
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla (81811) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGC Fenestra a. s. , IČ 18811124 
  Místo výkonu práce: AGC Fenestra a. s. - sídlo, Salaš 86, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Věra Jane čková , tel.: +420 577 100 623, e-mail: vera.janeckova@eu.agc.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba izola čních skel.  
Práce vhodná i pro ženy. 
Požadavky: ochota u čit se novým v ěcem, dobrý zdravotní stav, možnost 
dojížd ění, časová flexibilita  
Výhody: zázemí silné nadnárodní spole čnosti, p říspěvek na stravování, 5 
týdn ů dovolené, stálým zam ěstnanc ům příspěvek na penzijní a životní 
pojišt ění, náborový p říspěvek  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883830710 

Požadovaná profese:  Operátor DTP ve studiu tiskárny  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GRASPO CZ, a. s. , IČ 25586092, http://www.graspo.com 
  Místo výkonu práce: GRASPO CZ, a. s. - sídlo, Pod Šternberkem 324, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lubor Kaluža, Člen p ředstavenstva , e-mail: lubor@graspo.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ vzd ělání polytechnické - obor Reproduk ční grafik pro 
média, technické a grafické zpracování podklad ů, kontrola a chystání dat, 
provád ění retuší a barevných korekcí, provád ění korektur, ukládání dat a 
archivace, skenování p ředloh  
 
Nabízíme: zajímavou práci v silné spole čnosti; odborné a jazykové kurzy; 
příspěvek na stravování; váno ční dárky; firemní akce a další benefity.  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731730733 

Požadovaná profese:  Pracovníci do knihárny  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GRASPO CZ, a. s. , IČ 25586092, http://www.graspo.com 
  Místo výkonu práce: GRASPO CZ, a. s. - sídlo, Pod Šternberkem 324, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lubor Kaluža, Člen p ředstavenstva , e-mail: lubor@graspo.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: dobrou pracovní morálku, manuální zru čnost a schopnost 
učit se novým v ěcem 
Jedná se o ru ční práce p ři kompletaci knih, katalog ů a diářů, obsluhu 
kniha řských stroj ů a zařízení, nakládání složek do snášecích stanic a 
odběr hotových výrobk ů z kniha řských linek  
 
Nabízíme: zajímavou práci v silné spole čnosti; odborné a kurzy; 
příspěvek na stravování; váno ční dárky; firemní akce a další benefity.  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740230746 

Požadovaná profese:  Strojmist ři seřizova či kniha řských stroj ů a výrobních linek.  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GRASPO CZ, a. s. , IČ 25586092, http://www.graspo.com 
  Místo výkonu práce: GRASPO CZ, a. s. - sídlo, Pod Šternberkem 324, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lubor Kaluža, Člen p ředstavenstva , e-mail: lubor@graspo.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha skládacího stroje, stroje na výrobu  desek, 
časopisecké a knižní linky. 
Požadavky: dobrá prac. morálka, zodpov ědnost, pe člivost, vyu čen v 
polygraf. nebo strojír. oboru výhodou. 
Benefity: odborné vzd ělávání, p řísp. na stravování.  

Poslední zm ěna: 7.7.2017 12:25:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137650712 

Požadovaná profese:  Dělníci ve výrob ě plastových oken  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ERGO VH, spol. s r. o. , IČ 42340454, http://www.ergovh.cz 
  Místo výkonu práce: ERGO VH, spol. s r.o. - sídlo, B řeznická 5461, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Aleš H řib , tel.: +420 725 502 284, e-mail: aleshrib@ergovh.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutnost praxe v oboru - práce ve výrob ě plastových oken, kompletní 
výroba plastových oken a dve ří. 
Výhody: poskytnutí ubytování ve firemní ubytovn ě přímo v míst ě 
zaměstnání  

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10081750776 

Požadovaná  profese:  Dělník plastiká řské výroby (obsluha stroj ů a zařízení) 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 10 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Fatra, a. s. , IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a. s. - Napajedla - sídlo, t řída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Blanka Hrabinová, Personalistka , tel.: +420 577 502 225, e-mail: 
blanka.hrabinova@fatra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

 
 
 
Náplň práce: obsluha linek na výrobu podlahových krytin,  technických 
folií, granulátu a p říprava sm ěsí. 
Požadujeme:vyu čení v oboru plastiká ř výhodou;  
základní znalost práce na PC;spolehlivost, samostatn ost, flexibilita, 
zodpov ědnost. 
Nabízíme:zázemí silné výrobní spole čnosti;výhody sociálního programu 
Fatra, a.s. a skupiny Agrofert (p říplatky za sm ěnnost nad rámec zákona, 
příspěvek na podnikové stravování, p říspěvek na penzijní pojišt ění, týden 
dovolené navíc firemní akce a další benefity);místo  výkonu práce 
Napajedla; práce v 3 sm ěnném nebo nep řetržitém režimu.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 09:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041880764 

Požadovaná profese:  Lisa ř/ka - plastiká ř/ka. 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsl. vst řikolisu - vyjmutí výr. z lisu, oprac., kontr. a uložení 
do obalu. 
Požadavky: manuální zru čnost. 
Benefity: stravenky, odm ěna za docházku, týden dovolené navíc, pololetní 
a roční odm ěny, 
pracovišt ě v centru Zlína.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11686790764 

Požadovaná profese:  Obsluha recykla ční linky v plastiká řské výrob ě 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REMAQ, s.r.o. , IČ 26920051 
  Místo výkonu práce: Otrokovice - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1729, PS Č 765 02 

  Komu se hlásit: 
Ing. Roman Velísek, vedoucí výroby , tel.: +420 733 735 208, e-mail: 
roman.velisek@remaq.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha regranula ční linky, operátor u regranula ční linky, práce v 
manipulaci. 
Nabízíme věrnostní bonus 15.000 K č, odm ěny za výkon, p říspěvek na 
stravování. Pr ůkaz VZV výhodou. Pracovní pom ěr na dobu ur čitou s 
možností prodloužení.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 00:35:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12710990775 

Požadovaná profese:  Obsluha stroj ů - výroba plastových obal ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Polfin Ploština, s. r. o. , IČ 25530283 

  Místo výkonu práce: 
Polfin Ploština, s. r. o. - Loučka - sídlo, Lou čka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk  

  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální , e-mail: sykorova@polfin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný  úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Polfin Ploština s.r.o., Lou čka 137, 
763 25 Újezd u Valašských Klobouk 
přijme do stálého pracovního pom ěru 
dělníky/ce (operátory) do výroby plastových obal ů s možností ubytování 
ve vybavených bytech 1+kk. 
Práce operátora výroby plastových obal ů zahrnuje odebírání výrobk ů od 
vyfukovacího stroje a jejich vizuální kontrolu, p řípadné umíst ění na paletu 
a balení.  
Středisko PLASTY vyrábí obaly ur čené pro potraviná řství, kosmetiku, 
farmacii, drogistiku i obaly ur čené pro petrochemický pr ůmysl. 
Zmiňovaný sortiment zahrnuje nejr ůznější objemy a tvary lahví, dóz, 
kanystr ů či jiných speciálních výrobk ů.  
Požadavky: fyzická zdatnost a výborný zdravotní sta v, zkušenosti s prací 
ve výrob ě výhodou, samostatnost a zodpov ědnost, čistý trestní rejst řík, 
časová flexibilita 
Nabízíme: 15.000,- K č/měsíc, p říplatky za sm ěny, p říplatky za práci 
přesčas, příplatek za kvalitu, 100% svátek, výkonnostní bonusy  + osobní 
ohodnocení , závodní stravování s p říspěvkem zam ěstnavatele, pracovní 
oblečení, příspěvek na rekreaci v závodním rekrea čním zařízení 
Nástup možný ihned. 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím sv ůj životopis v českém 
jazyce na uvedený email  
Polfin Ploština, s.r.o., Lou čka 137, 763 25 Újezd, sykorova@polfin.cz, tel.: 
577350232 

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11304300752 

Požadovaná profese:  Obsluha sva řovacího stroje  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: R.O.P. EUROPE, s.r.o. , IČ 25321978, http://www.rop-ltd.com 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla  



  Komu se hlásit: 
Petra Zábojníková , tel.: +420 730 898 624, e-mail: petra.zabojnikova@rop-
ltd.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 70 do 94 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha sbírá sáčky a dává do krabic. Kontroluje kvalitu výrobku.  
Zaměstnanecké výhody: p říspěvek na ob ěd. 
Způsob prvního kontaktu: osobn ě na adrese Kvítkovická 1386 od 7:00-
14:00 nebo telefonicky od 8:00-14:00.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039530745 

Požadovaná profese:  Obsluha výrobních linek a za řízení 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zlín Precision s.r.o. , IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PR ŮMYSLOVÁ ZÓNA, U Tescomy 247, 
Lužkovice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Roman Janík , e-mail: roma.janik@zlin-precision.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, spolehlivost, flexibilita  
Náplň práce: provád ění manuálních činností související s obsluhou 
výrobních linek a za řízení, zejména montáž, vkládání a vyjímání díl ů či 
komponent, vizuální kontrolu, balení, identifikaci a evidenci 
Stravenky v hodnot ě 70 Kč za směnu, volno časové poukázky, penzijní 
připojišt ění, firemní akce  

Poslední zm ěna: 5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11570150786 

Požadovaná profese:  Obsluha výrobních za řízení 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, t řída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Olga Gajdošíková , e-mail: olga.gajdosikova@spur.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na plný pracovní úvazek, po zapracovaná možno st dalšího r ůstu, 
možnost zácviku na p ředáka, nadstandardní finan ční ohodnocení dle 
výkonu, možnost práce p řesčas. 
Výhody: mimo řádné odm ěny, p říspěvek na dovolenou, p říplatky nad 
rámec zákona, dotované stravenky, Flexipassy, p říspěvek na životní 
pojišt ění, firemní spole čenské a sportovní akce i pro rodinné p říslušníky, 



podpora vzd ělávání  
Zázemí úsp ěšné stabilní firmy, nástup možný dle dohody. 
Příspěvek zaměstnavatele na ŽP, p říspěvek na stravenky, závodní jídelna,  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063950786 

Požadovaná profese:  Operátor p ři výrob ě plastových díl ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Connections BDL, s. r. o. , IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Slušovice 520, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Brunai Miloš , tel.: +420 778 088 339,778 088 994, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha vst řikolis ů, kontrola a balení plastových dílu.  
Výhody: p říspěvek na stravu, doprava firemním busem, poskytujeme 
ubytováni  

Poslední zm ěna: 30.3.2017 00:49:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11060810770 

Požadovaná profese:  Operátor p ři výrob ě plast ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 40 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Connections BDL, s. r. o. , IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Slušovice 520, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Brunai Miloš , tel.: +420 778 088 339,778 088 994, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Slušovice - Nové Dvory, Areál Greiner assistec  
Náplň práce: obsluha vst řikolis ů, balení plastových výrobk ů, vizuální 
kontrola, montáž 
Požadavky: manuální zru čnost 
Výhody: doprava firemním busem Zlín - Slušovice - Z lín 
Osobn ě se uchaze či hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelá ř Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793530791 

Požadovaná profese:  Operátor p ři výrob ě plast ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Connections BDL, s. r. o. , IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Connections BDL, s. r. o. - Areál Svitu, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Miloš Brunai , tel.: +420 778 088 994,778 088 339, e-mail: grofova@bdlsro.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Areál Svitu, ulice Šedesátá 5576, Zlín  
Náplň práce: obsluha vst řikolis ů, balení výrobk ů, vizuální kontrola, 
montáž 
Požadavky: manuální zru čnost 
Osobn ě se uchaze či hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelá ř Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793540782 

Požadovaná profese:  Operátor p ři výrob ě plast ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Connections BDL, s. r. o. , IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Connections BDL, s. r. o. - Malenovice, Malenovice 1287, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Miloš Brunai , tel.: +420 778 088 994,778 088 339, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Malenovice  
Náplň práce: obsluha vst řikolis ů, balení plastových výrobk ů, vizuální 
kontrola, montáž 
Požadavky: manuální zru čnost 
Osobn ě se uchaze či hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelá ř Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793550773 

Požadovaná profese:  Gumař - operátor výroby.  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 40 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Continental Barum, s. r. o. , IČ 45788235 
  Místo výkonu práce: Continental Barum, s. r. o. - sídlo, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Dorota Zouvalová , e-mail: personalni@barum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 400 do 26 200 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- příprava a míchání gumárenských sm ěsí,  



- řízení výrobních linek, stroj ů a zařízení na výrobu polotovar ů, 
- kompletování polotovar ů na konfek čním stroji, 
- lisování pneumatik, 
- kontrola kvality a dokon čení pneumatik. 
 
Požadavky:  
- výuční list,  
- práce ve sm ěnném provozu,  
- spolehlivost. 
 
Benefity:  
- 13. a 14. mzda,  
- příspěvek na stravu až 70 %,  
- penzijní p řipojišt ění 650 Kč/měsíc,  
- sleva na pneu až 60 %,  
- flexi Pass 1.000 K č,  
- 25 dnů dovolené,  
- příspěvky na d ětskou rekreaci,  
- odm ěny za pracovní a životní výro čí. 
 
Nástup dle dohody.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 01:15:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12497620748 

Požadovaná profese:  Gumař - operátor výroby.  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Continental Barum, s. r. o. , IČ 45788235 
  Místo výkonu práce: Continental Barum, s. r. o. - sídlo, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Dorota Zouvalová , e-mail: personalni@barum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a  bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 400 do 26 200 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- příprava a míchání gumárenských sm ěsí,  
- řízení výrobních linek, stroj ů a zařízení na výrobu polotovar ů, 
- kompletování polotovar ů na konfek čním stroji, 
- lisování pneumatik, 
- kontrola kvality a dokon čení pneumatik. 
 
Požadavky:  
- práce ve sm ěnném provozu,  
- spolehlivost. 
 
Benefity:  
- 13. a 14. mzda,  
- příspěvek na stravu až 70 %,  
- penzijní p řipojišt ění 650 Kč/měsíc,  
- sleva na pneu až 60 %,  
- flexi Pass 1.000 K č,  
- 25 dnů dovolené,  
- příspěvky na d ětskou rekreaci,  
- odm ěny za pracovní a životní výro čí. 
 
Nástup dle dohody.  



Poslední zm ěna: 10.7.2017 15:35:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12980260738 

Požadovaná profese:  Gumař - strojník lisování, vulkanizace pryže (vulkanizér, l isař). 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MITAS, a. s. , IČ 00012190, http://www.cgs.cz 
  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Anna Chomi č, tel.: +420 267 112 617, e-mail: 
anna.chomic@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc, týden dovolená nad rámec zákoníku pr áce  
Jiné výhody, Flexipassy 1500 K č  
Podnikové stravování   
Zvláštní prémie, 13.,14. mzda ve výši 95 % pr ůměrné mzdy  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 16:15:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11917670746 

Požadovaná profese:  Gumaři - obsluha gumárenského stroje  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MITAS, a. s. , IČ 00012190, http://www.cgs.cz 
  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Zlín Šedesátá, Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Marie Lubínková , tel.: +420 267 112 195, e-mail: 
marie.lubinkova@mitas-tyres.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc   
Jiné výhody, Flexipassy   
Podnikové stravování   
Zvláštní prémie, 13.,14. mzda  

Poznámka k volnému 
místu: Nutný dobrý zdravotní stav.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 14:15:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12178620728 

Požadovaná profese:  Lisa ř/ka pryže.  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Křekov, K řekov 50, 766 01 Valašské 
Klobouky  

  Komu se hlásit: 
Vladimír Mach ů, Výrobní ředitel , tel.: +420 577 051 701, e-mail: 
vladimir.machu@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 



  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11845220767 

Požadovaná profese:  Obsluha konfek čních stroj ů. 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MITAS, a. s. , IČ 00012190, http://www.cgs.cz 
  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Anna Chomi č, tel.: +420 267 112 617, e-mail: 
anna.chomic@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 do 24 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, 1 týden dovolené nad rámec ZP   
Jiné výhody, Flexi Pass, závodní stravování   
Zvláštní prémie, 13.,14.mzda  

Poznámka k volnému 
místu: 

Benefity: 1 týden dovolené navíc, 13., 14. mzda, Fle xi Pass, záv. 
stravování.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 16:15:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11392790748 

Požadovaná profese:  Gumaři - obsluha výrobní linky  
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GUMOTEX, akciová spole čnost , IČ 16355407 

  Místo výkonu práce: 
GUMOTEX, akciová spole čnost - válcovna Zlín, budova 114, areál Svit, 
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Kou řilová Lenka , tel.: +420 739 555 026, e-mail: kariera@gumotex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2016 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha chladící linky,obsluha dvouválcovéh o kalandru  
Výhody: možnost stravování 200 m od pracovišt ě s příspěvkem na 
stravování, celkem 5 týdn ů dovolené, zam ěstnanecké poukázky Enderet, 
příspěvek na penzijní spo ření 

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799740731 

Požadovaná profese:  Gumaři - plastiká ři 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814) 
  Počet volných míst: 10 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GUMOTEX, akciová spole čnost , IČ 16355407 

  Místo výkonu práce: 
GUMOTEX, akciová spole čnost - válcovna Zlín, budova 114, areál Svit, 
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Kou řilová Lenka , tel.: +420 739 555 026, e-mail: kariera@gumotex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pot řebná manuální zru čnost a pe člivost  
Výhody: 25 dn ů dovolené, závodní stravování, p říspěvek na 
Životní/Penzijní p řipojišt ění 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 01:15:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12900010795 

Požadovaná profese:  Obsluha stroj ů na výrobu a zpracování výrobk ů z plast ů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zelinger plast, s. r. o. , IČ 60750774 
  Místo výkonu práce: Zelinger plast s.r.o. - sídlo, Malenovice 1287, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Irena HELÍSKOVÁ , tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
irena.heliskova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 18.7.2017 do 17.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha automatického lisu, odebírání výlisk ů od vtok ů a vizuální 
kontrola výlisk ů, kompletace a balení dle balícího p ředpisu evidence. 
Pracovitost, spolehlivost, dobrá manuální zru čnost, čistý trestní rejst řík. 
 
Zaměstnavatele kontaktovat telefonicky v pracovní dny o d 7 - 15 hodin, e-
mailem: mzdy@zelinger.cz nebo osobn ě od 7 - 15 hodin.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025360791 

Požadovaná profese:  Dělník ve výrob ě 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 
  Místo výkonu práce: TOMATEX Otrokovice, a. s. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová , tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: areál Svit , budova č. 44. 
Požadavky: manuální zru čnost, pe člivost, spolehlivost, vyu čen či praxe v 



obsluze vulkaniza čního lisu na výrobu obuvi.  
Náplň práce: obsluha vulkaniza čního lisu na výrobu obuvi.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12920890724 

Požadovaná profese:  Svrška ři. 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Gasibo, s. r. o. , IČ 29376157 
  Místo výkonu práce: Gasibo, s. r. o. - bud. 113, areál Svit 113. budova, 760 01 Zlín  
  Komu se hlásit: Jana Martinková , tel.: +420 573 776 286, e-mail: martinkova.jana@artissari.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: spodková konfek ční dílna.  
Požadavky: manuální zru čnost, schopnost u čit se novým v ěcem, vyu čení 
v oboru není podmínkou. 
Pracovní doba 6-14:30 hod., úkolová mzda v závislos ti na výkonu, kvalit ě. 
Zájemci zasílat životopis na mail, telefonicky Po-P á 7-13 hod., osobn ě 
Svit, bud. 113, 4. etáž, Po-Pá 8-13 hod.  

Poslední zm ěna: 6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11458580707 

Požadovaná profese:  Šič(ka) obuvi  
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Schätzle shoes CZ, s. r. o. , IČ 25586041 

  Místo výkonu práce: 
Schätzle shoes CZ, s. r. o. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1721, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Adriana Kudli čková, Vedoucí výroby , tel.: +420 725 006 213 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadujeme vyu čení nebo letitou praxi v šicí.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 10:35:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12444970797 

Požadovaná profese:  Šička obuvi, krej čová.  
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FLEXIKO CZ, s. r. o. , IČ 25565486, http://www.flexiko.cz 
  Místo výkonu práce: Lhota 279, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jitka Sta ňková, Jednatelka. , tel.: +420 605 212 719 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Práce na šicí díln ě v příjemném kolektivu.  

Poslední zm ěna: 14.10.2016 00:13:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427610741 

Požadovaná profese:  Obsluha stroj ů na výrobu pe čiva, čokolády a cukrovinek.  
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PENAM, a. s. , IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a. s. - Prštné, Jate ční 525, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bartošová, Wagner , tel.: +420 577 007 663, e-mail: bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 4.1.2017 do 3.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 800 do 21 400 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Dovolená navíc, týden   
Podnikové stravování, stravenky  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, zodpov ědnost, manuální zru čnost.  
Benefity: stravenky, týden dovolené navíc.  

Poslední zm ěna: 5.2.2017 00:03:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11931610713 

Požadovaná profese:  Pekař - pecák.  
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PENAM, a. s. , IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a. s. - Prštné, Jate ční 525, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Romana Bartošová , e-mail: bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 20.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Spolehlivost, zodpov ědnost, manuální zru čnost.  
Pekař - pecák je kvalifikovaný pracovník, který provádí obsluhu pr ůběžné, 
sázecí a rota ční pece a zajištuje vlažení, mašlování, sypání a sá zení do 
pece.  
Výhody: firemní benefity  

Poslední zm ěna: 19.6.2017 15:25:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323600711 

Požadovaná profese:  Pracovnice do výroby k balící lince - brigáda  
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jana Večerková , IČ 43431283 
  Místo výkonu práce: Jana Večerková - sídlo, areál ZEMET, Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín  4 
  Komu se hlásit: Roslanovská Šárka , tel.: +420 777 717 846, e-mail: 



sarka.roslanovska@vestzlin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti  

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- balení spot řebitelského balení do skupinového a ukládání na pal ety 
- obsluha balící linky 
- výstupní kontrola výrobk ů 
- vhodné pro studentky v pr ůběhu letních prázdnin 
 
V případě zájmu zam ěstnavatele kontaktujte e-mailem nebo telefonicky v 
pracovní dny od 8 - 16 hodin.  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 02:00:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12958250759 

Požadovaná profese:  Pracovníci do výroby  
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jana Večerková , IČ 43431283 
  Místo výkonu práce: Jana Večerková - sídlo, areál ZEMET, Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín  4 

  Komu se hlásit: 
Roslanovská Šárka , tel.: +420 777 717 846, e-mail: 
sarka.roslanovska@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 17 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha balící linky, výstupní kontrola výr obků 

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820550723 

Požadovaná profese:  Pracovníci do výroby uzenin  
  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (8160) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Aleš Koša ř - řeznictví a uzená řství , IČ 12434566 
  Místo výkonu práce: Hornoveská 265, Horní Ves, 763 16 Fryšták  
  Komu se hlásit: Koša řová Marie , tel.: +420 603 520 703, e-mail: reznictvi.kosar@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 20.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba uzenin  
Osobní návšt ěva na pracovišti po telefonické domluv ě. 

Poslední zm ěna: 14.4.2017 01:05:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12342030711 

Požadovaná profese:  Pražiči kávy  
  Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa (81607) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pestik s.r.o. , IČ 02350530 



  Místo výkonu práce: Pestik s.r.o. - Hradisko, Hradisko 467, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Jana Páclová , e-mail: prace@pestik.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, schopnost práce na PC, zkušenosti s grafický mi 
programy výhodou, v ědomosti a dovednosti v oboru potravin, znalosti 
předpis ů a norem, odborná znalost a rozhled v daném oboru k ávy 
výhodou.  
Nabízíme velmi zajímavou práci na VPP, pružnou praco vní dobu, dobré 
finan ční ohodnocení.  
Práce vhodná pro studenty, OSV Č. V oboru zau číme. Místo výkonu práce 
jsou Luha čovice. 
Více na Lazenskakava.cz. Své životopisy zasílejte n a email - 
prace@pestik.cz.  
 

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050570703 

Požadovaná profese:  Obsluha vyšívacího stroje, šití svršk ů 
  Obsluha šicích a vyšívacích strojů (8153) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ATOB, s. r. o. , IČ 29308143 
  Místo výkonu práce: ATOB, s. r. o. - sídlo, Chmelník 1178, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Ludmila Letochová, Jednatel , tel.: +420 604 205 590, e-mail: info@live-
x.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na zam ěstnance: praxe v oboru vítána (šití textilu nebo us ní) 
zručnost, flexibilita. Nápl ň práce: Vyšívání na vyšívacím automatu, pop ř. 
šití na sloupovém stroji. 
První kontakt se zam ěstnavatelem - e-mailem, telefonicky od 8 - 16 hodin  
nebo osobn ě od 8 - 14 hodin na pracovišti. 
Zaměstnanecké výhody : malý kolektiv, čisté a klidné pracovišt ě, 
stravování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025330721 

Požadovaná profese:  obsluha bufetu  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (5246) 
  Počet volných míst: 12 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lukáš Dostálek , IČ 75347962 

  Místo výkonu práce: 
Lukáš Dostálek koupališt ě Otrokovice, Mánesova 1629, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Lukáš Dostálek , tel.: +420 724 593 966, e-mail: dostalek@ceskafinancni.cz, 
adresa: Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimáln ě 30 hod. týdn ě 



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 20.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 75 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha bufetu na koupališti Otrokovice. Možnost odm ěn. Vhodné i pro 
studenty.  

Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630430723 

Požadovaná profese:  Obsluha restaurace rychlého ob čerstvení  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Casual food s.r.o. , IČ 01581414 
  Místo výkonu práce: Casual food s.r.o. - provozovna Zlín, nám ěstí Práce 1099/1, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Jan Bartoník , tel.: +420 721 327 965, e-mail: bartonik.jan@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný  úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 18 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha zákazník ů, práce na pokladn ě, příprava produkt ů, 
dochystávání surovin, rozvoz 
produkt ů po městě 
Požadavky: p říjemné a úsm ěvavé vystupování, rychlost, d ůraz na kvalitu 
připravovaných produkt ů a čistotu provozu, praxe v oboru výhodou, 
řidi čský pr ůkaz, potraviná řský pr ůkaz 
Výhody: odm ěny z denních tržeb, procenta z m ěsíčního obratu, sleva na 
produkty 
Telefonicky 8-19 hod.  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614830795 

Požadovaná profese:  Obsluha v za řízení rychlého ob čerstvení  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AmRest s.r.o. , IČ 26476215 
  Místo výkonu práce: AmRest, s. r. o. - KFC Zlín, Zlín, nám ěstí Míru 174, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Lucie Nejezchlebová , e-mail: prace@jamesgrant.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 100 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Tři typy náplní práce:  
1) práce na pokladn ě - komunikace s hosty, nabízení našich produkt ů, 
přijímání a vydávání finan ční hotovosti, 
2) práce na servise - p říprava sendvi čů, příloh a salát ů, 
3) práce v kuchyni - marinace masa, obalování a sma žení. 
Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdn ů od zaslání životopisu, berte 
to prosím tak, že byla dána p řednost jiným kandidát ům, kte ří lépe 
vyhovují požadavk ům na zadanou pozici. Velice d ěkujeme za pochopení.  
Výhody: firemní oble čení, strava za zvýhodn ěné ceny, finan ční bonus (dle 
výkon ů), věrnostní odm ěny.  

Poslední zm ěna:  20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



11825290759 

Požadovaná profese:  Obsluha v za řízení rychlého ob čerstvení  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AmRest s.r.o. , IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: Petra Mandik , tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p řípava, kompletace a prodej produkt ů  
Výhody: bonusy, v ěrnostní odm ěny  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12094870734 

Požadovaná profese:  Pracovník restaura čního provozu  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (5246) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AmRest s.r.o. , IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, t řída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Petra MANDIK , tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu, 
adresa: Evropská 2591/33e, Dejvice, 160 00 Praha 6  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 17 999 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava, kompletace a prodej KFC produkt ů. 
Nabízíme: zvýhodn ěné stravování, v ěrnostní odm ěny, bonusy z tržby. 
Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky 10 - 17 hodin ne bo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560840789 

Požadovaná profese:  Prodava či v rychlém ob čerstvení  
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leona Antlová , IČ 75733536 
  Místo výkonu práce: Leona Antlová - Zlín, Sokolská 5300, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ivana Šiborová , tel.: +420 737 510 188 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej jídla  
Požadavky: zdravotní pr ůkaz, spolehlivost, pracovitost 



Osobní návšt ěva na pracovišti po p ředchozí telefonické domluv ě - Vršava 
- rychlé ob čerstvení p řed Kauflandem  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936140773 

Požadovaná profese:  Obsluha galvanické linky  

  Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (81222) 

  Počet volných míst: 3 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: CVP Galvanika, s. r. o. , IČ 47548282 

  Místo výkonu práce: 
CVP Galvanika, s. r. o. - Družstevní 244, Družstevní E244, Pr ůmyslová 
zóna, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: Milada Semelová , tel.: +420 577 341 750 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 do 28.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nepřetržitý provoz,sm ěnnost - 2 x denní,2 x no ční(vždy od 6 -18,18-6), pak 
4 dny volno. 
 
Stravenky v hodnot ě 100,-Kč za každý pracovní den,13 platy,mimo řádné 
odměny 
 
Hlásit se osobn ě na pracovišti 6-14 hod.  

Poslední zm ěna: 30.3.2017 00:49:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12248880738 

Požadovaná profese:  Lisa ř kovů (obsluha stroj ů a zařízení) 
  Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů (81214) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný  úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
obsluha lisu (vhodná i pro ženy), pop ř. kontrolní stanice, svá řecího 
automatu´;práce na dv ě směny 
Požadujeme:SOU strojní výhodou; schopnost soust ředit se na 
jednoduchou činnost;práce ve sm ěnném provozu;manuální zru čnost, 
pečlivost 
Nabízíme:stabilní a perspektivní uplatn ění v prosperující české 
spole čnosti; p říjemné pracovní prost ředí a přátelský kolektiv;osobní a 
odborný rozvoj;poukázky na masáže;ro ční odm ěny; nástup možný 
ihned;p říspěvek na životní pojišt ění a penzijní p řipojišt ění, závodní 
stravování  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 10:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12627180738 

Požadovaná profese:  DISPEČER ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií (81896) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Fatra, a. s., IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a. s. - Napajedla - sídlo, t řída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Blanka Hrabinová, Personalistka , tel.: +420 577 502 225, e-mail: 
blanka.hrabinova@fatra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 29 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a kontrolní prohlídky elektrorozvod en vysokého 
napětí a jiných energetických za řízení. 
Požadujeme: SŠ/vyu čen v oboru elektro; platn ost vyhlášky č. 50/1978 Sb., 
§6 bez omezení nap ětí; základní znalost práce na PC;  
samostatnost, odpov ědnost, pe člivost, flexibilita. 
Nabízíme: zázemí a profesní seberealizaci v silné vý robní plastiká řské 
spole čnosti; výhody sociálního programu spole čnosti a koncernu 
Agrofert (nap ř. 1 týden dovolené navíc, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
závodní stravování, p říspěvek na závodní stravování, náborový 
příspěvek); místo výkonu práce Napajedla.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 11:35:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041990762 

Požadovaná profese:  Slévárenští d ělníci  
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HAMAG, spol. s r.o. , IČ 44004478, http://www.hamag.cz 
  Místo výkonu práce: HAMAG, spol. s r.o. - Zlín, Malotova 5672, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Martin Pánek , tel.: +420 605 213 934, e-mail: panek@hamag.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe ve slévárn ě výhodou  
Výhody: možnost trvalého pracovního uplatn ění, podnikové stravování s 
příspěvkem, dovolená 5 týdn ů, 13-tý plat, podíl na hospodá řském 
výsledku, p říspěvek na životní pojišt ění. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě v dob ě od 7:00 do 15:00 hod.  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9533320730 

Požadovaná profese:  Obsluha zemních stroj ů - bagru  
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o. , IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokov ice 2  
  Komu se hlásit: Markéta Kamení čková , tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha stavebních stroj ů na stavbách spole čnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadujeme: strojnický pr ůkaz, ŘP sk. B, časovou flexibilitu, chu ť do 
práce, výhodou ŘP sk. C, vaza čský pr ůkaz, jeřábnický pr ůkaz, svá řečský 
průkaz 
Nabízíme: p říspěvěk na stravování, 25 dní dovolené, p říspěvek na penzijní 
připojišt ění a jiné  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706900770 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního automobilu, sk. C  
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SUEZ Využití zdroj ů a.s., IČ 25638955, http://www.sita.cz 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdroj ů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, Kvítkovice, 765 
02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Irena NEJEDLÁ , tel.: +420 770 121 425, e-mail: Irena.Nejedla@suez.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce  
" obsluha kolového naklada če 
" řízení vysokozdvižného vozíku 
" manipulace s odpadem 
" dodržování technologických a pracovních postup ů v oblasti BOZP, PO a 
ŽP 
 
Požadujeme 
" SOU/SŠ  
" oprávn ění na řízení kolového naklada če, průkaz strojníka 
" aktivní p řístup k práci 
" ŘP sk B  
" samostatnost, pracovitost, sv ědomitost, spolehlivost a zodpov ědnost 
 
Nabízíme 
" pracovní smlouvu na hlavní pracovní pom ěr, pravidelná ranní sm ěna 
" stravenky, dovolená navíc a další firemní benefit y 
 
nástup: ihned 
místo pracovišt ě: Otrokovice 
 
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete strukturovaný životopi s na 
emailovou adresu: irena.nejedla@suez.com  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793440775 

Požadovaná profese:  STROJNÍK – POSÁDKA GREJDRU  
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EUROVIA CS, a.s. , IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - závod Zlín, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 do 2.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 140 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Tato pozice je za členěna do oblasti Morava, závod Zlín. Místo výkonu 
práce - Louky 330, závod Zlín. Pozice je vhodná pro  muže i pro ženy. 
Ideálním kandidátem/kandidátkou je člověk bydlící ve Zlín ě a okolí. 
Optimální nástup kv ěten 2017. 
Pokud Vás zaujala výše uvedená nabídka, neváhejte n ám poslat sv ůj 
profesní životopis v českém jazyce na emailovou adresu 
jarmila.setinkova@eurovia.cz 
Na Vaši p řihlášku budeme čekat do 30/04/2017 do 10:00. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 
Plné znění inzerátu najdete na www.eurovia.cz/cs/kariera/na se_nabidky/  
http://www.eurovia.cz/cs/kariera  

Poslední zm ěna: 21.2.2017 18:04:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
11558820798 

Požadovaná profese:  Strojník – posádka silni čního válce  
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - závod Zlín, U D řevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: 

 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme dva nové kolegy/kolegyn ě na výše uvedenou pozici. Tato pozice 
je začleněna do oblasti Morava, závod Zlín. Místo výkonu prác e - Louky 
330, závod Zlín. Pozice je vhodná pro muže i pro že ny. Ideálním 
kandidátem/kandidátkou je člověk bydlící ve Zlín ě a okolí. Optimální 
nástup kv ěten 2017. 
 
Pokud Vás zaujala výše uvedená nabídka, neváhejte n ám poslat sv ůj 
profesní životopis v českém jazyce na emailovou adresu 
jarmila.setinkova@eurovia.cz 
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 
Plné znění inzerátu najdete na www.eurovia.cz/cs/kariera/na se_nabidky/  

Poslední zm ěna: 26.4.2017 17:45:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
12202140706 

Požadovaná profese:  Dělníci  
  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRESTO CZ, s. r. o. , IČ 25310607 
  Místo výkonu práce: PRESTO CZ s. r. o. - Mladcová, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: PhDr. Ji ří Grepl , tel.: +420 724 257 033, e-mail: info@grepl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: drobná kožed ělná výroba, lepení dílc ů, balení zboží, u čební 
obor výhodou 



Výhody: stravenky, odm ěny  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774550704 

Požadovaná profese:  Dělníci ve výrob ě - vysekáva či usní  
  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Soňa Mokrošová, Personalistka. , tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, pe člivost, spolehlivost, vyu čení v oboru 
vysekáva č usní výhodou 
Náplň práce:obsluha stroje na vysekávání usní a jiných m ateriál ů  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649170735 

Požadovaná profese:  Strojní obuvník.  
  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Gasibo, s. r. o. , IČ 29376157 

  Místo výkonu práce: 
Gasibo, s. r. o. - Hlavni čkovo n. - sídlo, Hlavni čkovo náb řeží 5268, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Jana Martinková , tel.: +420 573 776 286, e-mail: martinkova.jana@artissari.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: napínací úsek v konfek ční spodkové díln ě. 
Požadavky: manuální zru čnost, schopnost u čit se novým v ěcem, vyu čení 
v oboru není podmínkou. 
Pracovní doba 6-14.30 hod., úkolová mzda v závislos ti na výkonu, kvalit ě. 
Zájemci zasílat životopis na mail, telefonicky Po-P á 7-13 hod., osobn ě 
Svit, bud. 113, 4. etáž, Po-Pá 8-13 hod.  

Poslední zm ěna: 6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11041610784 

Požadovaná profese:  Administrativní asistenti  
  Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AV STAGE s.r.o. , IČ 29375711 

  Místo výkonu práce: 
AV STAGE s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 910, Malenovice, 763 02  Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Alexander Svoboda , e-mail: svoboda@avstage.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: vy řizování objednávek, reklamací, vystavování faktur, 
práce na PC, znalost AJ, znalost polštiny (velká výh oda). Znalost Word, 
Excel, slušné vystupování a zájem u čit se novým v ěcem, časová flexibilita  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076180740 

Požadovaná profese:  Asistenti  
  Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Břetislav Lap čík, IČ 76089801 
  Místo výkonu práce: Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Břetislav Lap čík, tel.: +420 777 740 680, e-mail: lapcik@exteria.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: navolávání sch ůzek pro obchodníky, administrativa, 
uživatelská práce na PC 
Požadavky: spolehlivost, výborné komunika ční dovednosti, p říjemný 
hlasový projev bez logopedických vad 
Výhody: firemní benefity podle kvalit, wellness vík endy, možnost 
služebního vozidla, firemní tel., PC  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830320757 

Požadovaná profese:  Obchodní asistenti  
  Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Radim Rybní ček, IČ 67023479 
  Místo výkonu práce: Radim Rybní ček - Slušovice, U Vrby 662, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Radim Rybní ček, e-mail: rybnicek@bohme.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: uživatelská znalost kancelá řského balíku MS Office, znalost 
německého jazyka na úrovni B1, výhodou - práce s ú četním systémem 
POHODA, zkušenosti s fakturací, technické vzd ělání a schopnost u čit se  
Náplň prcáce: p říjem a zpracování objednávek v NJ, komunikace s 
centrálou obchodního zastoupení i se zákazníky, zpr acování cenových 
nabídek, díky komunikaci s výrobnoími závody v evro pě budete mít 
možnost pravideln ě a aktivn ě používat NJ 
Výhody: pracovní pom ůcky i k soukromému využití (NTB, telefon), 
možnost práce z domova po zapracování, práce li na zkrácený úvazek, 
flexibilní pracovní dobu, pokud jsi student budu se  ti věnovat a p ředávat ti 
své zkušenosti s řízením firmy a obchodních dovedností  

Poslední zm ěna:  21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12900030777 

Požadovaná profese:  Asistent / asistentka  
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Miroslav Ma ňas, IČ 13657330 
  Místo výkonu práce: Miroslav Ma ňas - mminterier, Uherskobrodská 1034, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Miroslav Ma ňas, tel.: +420 577 131 121, e-mail: mm@mminterier.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 120 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: výborná znalost angli čtiny, dobrá znalost obsluhy PC, velmi 
dobrá znalost MS Excel, komunika ční a organiza ční schopnosti, 
profesionální prezentace. 
Náplň práce: komunikace se zákazníky a obchodními partne ry, 
administrativa, p řekladatelská činnost  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845840757 

Požadovaná profese:  Asistent ředitele  
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov senior ů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Jana Hrdinová, Dis , tel.: +420 725 457 142, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Dobrý den do našeho pracovního kolektivu hledáme vhodného uch azeče 
na pozici asistent ředitele. Požadavky výborná znalost práce na PC, a to  
zejména obchodní korespondence, MS W a MS E. Dále po žadujeme 
časovou flexibilitu a odolnost v ůči stresu. Znalost zákona o sociálních 
službách a zákona o zdraví lidu výhodou  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 11:25:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12875790768 

Požadovaná profese:  Asistenti ředitele  
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ElektroSystem Zlín, s.r.o. , IČ 49449770 

  Místo výkonu práce: 
ElektroSystem Zlín, s.r.o. - sídlo, t řída 3. května 910, Malenovice, 763 02  
Zlín 4  

  Komu se hlásit: Kašpárková Ludmila , tel.: +420 577 635 167,603 227 141 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 35 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: administrativní činnost, ekonomická činnost - fakturace, 
stahování dat do ú četnictví, zápo čty, upomínky 



Požadavky: anglický jazyk, PC Word, Excel  
Výhody: pevná pracovní doba, stravenky  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991810722 

Požadovaná profese:  Obchodní asistenti  
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VEST spol. s r.o. , IČ 41324706 
  Místo výkonu práce: Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Daniela Ve čerková , tel.: +420 777 717 807, e-mail: 
daniela.vecerkova@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ s maturitou, aktivní znalost anglické ho jazyka, další jazyk 
výhodou, znalost MS Office (Word, Excel, Power Poin t, Outlook…) 
Náplň práce: komplexní administrativní podpora obchodníh o týmu, práce 
se svěřenou databází, vedení agendy klient ů, příprava podklad ů a 
prezentace p ři jednání, organizace porady týmu, v četně podklad ů a 
zápisů, spolupráce na p řípravě zahrani čních veletrh ů a účast na nich, 
spolupráce p ři tvorb ě obchodní a marketingové strategie, obchodních 
kampaní  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936100712 

Požadovaná profese:  Speditér/ka, recep ční 
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vzd ělání SŠ s maturitou, dobrá znalost NJ, p řípadn ě AJ, 
dobrá znalost práce s MS Office (Excel), částečná znalost celní 
problematiky, preciznost, odpov ědnost, samostatnost, organiza ční 
schopnosti, časová flexibilita, znalost SAP výhodou, ŘP sk. B 
Nabízíme: odpovídající mzdu podle zkušeností 
Výhody: zázemí stabilní mezinárodní spole čnosti, p říspěvky na 
stravování, firemní jazykové kurzy, možnost odborné ho vzd ělávání  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890930722 

Požadovaná profese:  Denní recep ční služba administrativní budovy  

  Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: S G. 3 s.r.o. , IČ 26233622 
  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1  



  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková , tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: admin. budovy na Jížních Svazích nebo centrum Zlí na (nám. 
T.G.M.). 
Práce vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE.  
Směny pouze denní á 12 hod. Cyklus sm ěn krátký/dlouhý týden v č. 
víkend ů, možnost úpravy po domluv ě. Vhodné pro ženy i muže.  
Požadavky: znalost AJ výhodou, základy práce na PC podmínkou, čistá tr. 
rejst řík, příjemné vystupování, samostatnost, komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzick é zátěže, příjemné 
prost ředí, služební ústroj 
Nástup možný od 15. 7. 2017. V p řípadě zájmu zašlete stru čný životopis 
nebo SMS se základními informacemi o sob ě, následn ě budete 
kontaktováni.  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972400731 

Požadovaná profese:  Detektiv v obchod ě (v obchodním dom ě) 

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: P.R.L.Servis s.r.o. , IČ 27669459 
  Místo výkonu práce: Nám. míru 14, Zlín, nám ěstí Míru 14, 76001 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Josef Baláž , tel.: +420 773 343 502, e-mail: balaz@prl-servis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 22 000 Kč/měsíc  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 10:35:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 13028960752 

Požadovaná profese:  Noční ostraha administrativního  objektu  

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: S G. 3 s.r.o. , IČ 26233622 
  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková , tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému  
místu: 

Pracovišt ě: admin. budovy na Jížních Svazích nebo centrum Zlí na (nám. 
T.G.M.). 



Práce vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE.  
Směny pouze no ční á 12 hod. (19 - 7). Cyklus sm ěn krátký/dlouhý týden 
vč. víkend ů, možnost úpravy po domluv ě. Vhodné pro ženy i muže.  
Požadavky: základy práce na PC podmínkou, čistá tr. rejst řík, příjemné 
vystupování, samostatnost, komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzick é zátěže, příjemné 
prost ředí, služební ústroj 
Nástup možný od 15. 7. 2017. V p řípadě zájmu zašlete stru čný životopis 
nebo SMS se základními informacemi o sob ě, následn ě budete 
kontaktováni.  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972420713 

Požadovaná profese:  Ostraha pr ůmyslového areálu  

  Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: S G. 3 s.r.o. , IČ 26233622 
  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková , tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní  + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Bezpečnostní agentura p řijme zam ěstnance v areálu Svit v centru m ěsta.  
Pozice vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP, OZZ a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE ženy i muže. Úvazek na HPP i DPP. Nástup možný ihne d. 
Směny denní/no ční á 12 hod. 
Zajetý cyklus 2x den, 2x volno, 2x noc, 2x volno.  
Požadavky: čistá tr. rejst řík, příjemné vystupování, samostatnost, 
komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzick é zátěže, služební 
ústroj 
V případě zájmu zašlete stru čný životopis nebo SMS se základními 
informacemi o sob ě. následn ě budete kontaktováni.  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972410722 

Požadovaná profese:  Připravá ři 
  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Michlovský - protlaky, a.s. , IČ 27704262 
  Místo výkonu práce: Salaš 99, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Kužilková Gabriela , tel.: +420 731 622 807, e-mail: kuzilkova@michlovsky.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 21 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: znalost čtení stavební dokumentace, rozpo čty a p řípravy 
cenových nabídek 
Požadavky: SŠ nebo VŠ stavebního sm ěru, znalost práce na PC, ŘP sk. B, 
zodpov ědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní p řístup k práci 



Výhody: možnost na dobu neur čitou, p říspěvek na penzijní pojišt ění, 
příspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071210751 

Požadovaná profese:  Rozpočtáři / přípravá ři staveb  
  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TZ Therm, a. s. , IČ 04471792 
  Místo výkonu práce: Klabalská I 1386, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková , e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: navrhovaní nejlepších technických řešení u stavebních 
projekt ů, připravování stavebních rozpo čtů a cenových kalkulací 
jednotlivých staveb, sestavování cenových odhad ů, výpo čty cen 
stavebních prací a materiál ů, účastnění se obchodních jednání, vytvá ření 
harmonogram ů plánovaných staveb, organizování výb ěrových řízení na 
dodavatele, koordinování činnosti v rámci stavebních řízení, příprava 
podklad ů pro stavební realiza ční týmy. 
Požadavky: samostatnost, zodpov ědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme  řidi čský pr ůkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou.  
Výhody: mobilní telefon, notebook, automobil  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12829920729 

Požadovaná profese:  Technologové - technická p říprava výroby  
  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MONDIAL INFISSI, s. r. o. , IČ 25594788 
  Místo výkonu práce: MONDIAL INFISSI, s. r. o. - Otrokovice, Letišt ě 1876, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Pierangelo Scalvini , tel.: +420 773 167 465 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zpracování a vedení výkresové dokumentace, p říprava 
zakázek, tvorba cenových nabídek. 
Požadavky: AutoCAD, SolidWorks, MS Office, anglický,  německý jazyk, 
znalost systému ABRA G3 a managemetu kvality ISO900 1 výhodou 
Výhody: stravenky, ro ční prémie  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706800763 

Požadovaná profese:  ASISTENT/ka KVALITY  
  Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (33435) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na co se m ůžete těšit? stabilní zázemí zavedené;spole čnosti a 
dlouhodobá spolupráce je samoz řejmostí;m ůžete počítat s 
nadstandardním mzdovým ohodnocením v četně 13. mzdy;budete 
pracovat v moderním prost ředí s inovativními technologiemi; čekají na 
Vás další benefity jako je p říspěvek na zdraví, relaxaci a stabiliza ční 
příspěvek, závodní stravování, aj. 
Co Vás čeká?proces schvalování díl ů VDA, PPAP; audity výrobku a 
rekvalifika ční zkoušky; aktualizace FMEA;evidence a rozd ělování výrobní 
a kontrolní dokumentace; archivace dokumentace kval ity;zodpov ědnost 
za metrologii;zpracovávání reklamací; 
Co byste m ěl/a spl ňovat?ideální je SŠ/VŠ vzd ělání technického zam ěření; 
znalost norem ISO 9001 a IATF 16949;znalost metrolo gie výhodou; 
pečlivost, komunikativnost, schopnost týmové práce;zák lad čtení 
technické dokumentace;základy vzorkování VDA,PPAP;• analýza systému 
měření MSA;PFMEA;statistická regulace proces ů SPC;plán kvality APQP; 
znalost anglického jazyka výhodou;pokud máte chu ť a zápal pro řešení 
problém ů, pak je místo tém ěř Vaše 

Poslední zm ěna: 28.7.2017 10:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12816160794 

Požadovaná profese:  Aktiviza ční pracovníci - přímá péče 
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o. , IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Eva Čížová , tel.: +420 778 488 801, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme - kvalifikaci pro práci s lidmi s postižením dle plat ného 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,p ředpoklady pro p římou 
práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením  a aktivní podílení 
na rozvoji dovedností uživatel ů dle jejich individuálních plán ů. Kladný 
přístup k senior ům, flexibilita, zodpov ědný p řístup, komunika ční 
dovednosti, uživatelská znalost v používání PC, ocho ta pracovat v týmu, 
občanská a morální bezúhonnost, práce v sociálních slu žbách výhodou.  
Nabízíme 5 týdn ů dovolené,možnost stravování pro zam ěstnance.Další 
vzdělávání nad rámec dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách -  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936070739 

Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách  
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ABAPO, s. r. o. , IČ 02672910 
  Místo výkonu práce: ABAPO, s. r. o. - sídlo, Divadelní 3242, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Ivo Dan ěk, Jednatel , tel.: +420 725 893 707, e-mail: abapo@abapo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 31.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE - osobní asistence u klient ů v jejich domácnostech - 
pomoc s hygienou, stravou, úklid, dohled, doprovody , aktivizace apod.. 
POŽADAVKY - kurz pracovníka v sociálních službách (m ožnost dod ělat si 
až při zaměstnání) nebo st řední či zdravotní škola, bezúhonnost, 
spolehlivost, vysoké komunika ční dovednosti a vystupování na úrovni.  
Výhody: p říspěvek na dopravu  
Budou posuzovány jen žádosti o zam ěstnání se strukturovaným 
životopisem.  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740240737 

Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách  
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Domov pro seniory Burešov, p říspěvková organizace , IČ 70851042, 
http://www.dsburesov.cz 

  Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jitka Kraj čová , e-mail: krajcova@dsburesov.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 100 do 23 700 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní vzd ělání., dobrý zdravotní stav, vztah k práci se 
seniory podmínkou, znalost práce na PC výhodou. 
Náplň práce: provádí úkony p římé obslužné pé če a zajiš ťuje aktuální 
pot řeby uživatel ů, pomáhá s b ěžnou denní činností.  
Příplatky za práci v SO,NE + 100% za svátky.  
Výhody: strava s p říspěvkem zam ěstnavatele, p říspěvek na penzijní 
připojišt ění, možnost využití plaveckého bazénu - plavenky, m asáže. 

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862370721 

Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o. , IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Eva Čížová , tel.: +420 778 488 801, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: poskytování základní obslužné péče klient ům v domov ě 
se zvláštním režimem, samostatnost, spolehlivost, čistý trestní rejst řík. 
Kurz - Pracovník v sociálních službách výhodou. 
Benefity: 5 týdn ů dovolené, možnost stravování pro zam ěstnance  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936080730 



Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách, pe čovatelka  
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Charita Zlín , IČ 44117434, http://www.zlin.caritas.cz 
  Místo výkonu práce: Charita Zlín - Brou čkova, Brou čkova 5352, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Zdeňka Vlčková , tel.: +420 737 736 154, e-mail: chps@zlin.charita.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: REALIZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - 
pomoc p ři zvládání b ěžných úkon ů péče o vlastní osobu, pomoc p ři 
osobní hygien ě, pomoc p ři podání stravy, pomoc p ři zajišt ění chodu 
domácnosti (p římá péče o uživatele, dodržování provozních p ředpis ů, 
úklid prostor ů, provád ění administrativních úkon ů); komunikace s 
uživateli služby - senio ři, zvládání krizových situací, znalost postupu p ři 
stížnosti ze strany uživatele služby, spolupráce p ři napl ňování standard ů 
kvality v sociálních službách) 
VYKONÁVÁNÍ DOPL ŇKOVÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZEJMÉNA - 
řízení vozidla, uživatelská práce s PC 
Výhody: poukázky na stravu, řádná dovolená 25 dn ů 

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12623750721 

Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách pro denní stacioná ř 
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Voženílkova, Jížní svahy, Voženílkova 5563, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Bc. Marie Seidlová , tel.: +420 778 443 873, e-mail: Mzdy.zlin@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: st ředoškolské vzd ělání s maturitou, akreditovaný kurz 
pracovníka v soc. službách, čistý trestní rejst řík, schopnost týmové 
práce, osobní a morální p ředpoklady, zkušenosti se seniory vítány, 
všeobecný p řehled v oblasti sociální pé če. Řidi čský pr ůkaz nutný - aktivní 
řidi č, klienti se vozí z místa bydlišt ě. 
Nepravidelná pracovní doba 6 hodin denn ě v rozmezí 6:30-16:30, služby 
dle harmonogramu. 
Výhody: dovolená navíc, stravování na pracovišti.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688930744 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách v domov ě pro osoby se zdravotním 
postižením  

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Jane čková , e-mail: j.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 16 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzd ělání odpovídající vzd ělání dle zákona o sociálních 
službách 108/2006 Sb.; zkušenost práce s lidmi s me ntálním postižením; 
dobré komunika ční schopnosti, odolnost v ůči stresu, p říjemné 
vystupování, dobrou organizaci práci dne; praxi s p oskytováním p římé 
obslužné pé če; uživatelská práce na PC; zdravotní pr ůkaz pracovníka v 
potraviná řství; trestní bezúhonnost; zdravotní zp ůsobilost; 
Náplň práce: podpora klienta p ři získávání dovedností pro zvládání pé če o 
vlastní osobu, podpora sob ěstačnosti klienta, podporu v orientaci v čase, 
místě, podpora p ři vytvá ření sociálních a spole čenských kontakt ů klienta, 
vedení sociální dokumentace 
Výhody: 6 týdn ů dovolené, p říspěvek na stravování, ro ční odm ěny 
Váš strukturovaný životopis a motiva ční dopis, na adresu: 
j.janeckova@nadeje.cz  
motiva ční dopis, CV, elektronicky uložit jako: p říjmení žadatele CV a 
příjmení žadatele MD, do p ředmětu emailu uvést: domov pro osoby se ZP 
pracovník v sociálních službách  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915710730 

Požadovaná profese:  Sociální pracovníci  
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne , IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne - pracovišt ě, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Věra Luptáková , e-mail: dsefata@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní zp ůsobilost, platné osv ědčení 
k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu , znalost práce na 
pc, organiza ční schopnosti, samostatnost, zodpov ědnost, p říjemné a 
profesionální vystupování. 
Náplň práce: provád ění zdravotních a ošet řovatelských úkon ů, vedení 
zdravotní a ošet řovatelské agendy, komunikace s léka ři a jinými subjekty, 
individuální plánování pé če o seniory a vedení dokumentace 
individuálního plánování. 
 
Výhody: p říspěvek na ošatné, zam ěstnanecká sleva na stravu v za řízení, 
čtvrtletní pracovní ohodnocení, p říspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojišt ění, práce v malém za řízení, jen 19 klient ů 

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740320762 

Požadovaná profese:  sociální pracovník/ce  
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Hospic Hv ězda, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Miroslava Kalivodová , tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro naši organizaci "HV ĚZDA z.ú." hledáme pracovníka na pozici sociální 
pracovník. Požadujeme znalost zákona o sociálních s lužbách a vzd ělání v 
oboru sociální práce. Praxe v oboru vítána.  

Poslední zm ěna: 12.4.2017 16:05:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12505770785 

Požadovaná profese:  Statici ocelových konstrukcí  
  Odborní pracovníci v oblasti statistiky (33142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Unihal s.r.o. , IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Blanka Dostálová , e-mail: info@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu - ČR dle místa montáže  
Náplň práce: návrhy a statické posudky konstrukcí, proje kce ocelových 
konstrukcí 
Požadavky: VŠ stavebního sm ěru - specializace navrhování ocelových 
konstrukcí, praxe v oboru výhod ou, znalost CAD, SCIA nebo Dlubal, techn 
myšlení, loajalita, spolehlivost, vysoké pracovní n asazení, p říjemné 
vystupování 
Výhody: odborné zaškolování, p řátelský kolektiv, osobní a profesní r ůst v 
prosperující spole čnosti, seberealizace, motiva ční mzdové ohodnocení, 
příjemné zázemí, firemní akce  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927750758 

Požadovaná profese:  Pomocní ú četní  
  Odborní účetní mzdoví (33132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STP fittings s.r.o. , IČ 27718280, http://www.fusamatic.cz 
  Místo výkonu práce: STP fittings s.r.o. - sídlo, 2. kv ětna 685, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Bc. Pavla K řížková , e-mail: account@stp-fittings.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ú čtování faktur p řijatých, vedení a ú čtování pokladny, 
kontrola a vymáhání pohledávek, další pomocné ú četní práce, 
administrativní práce. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, pe člivost, zodpov ědnost, 
flexibilita, ochota u čit se novým v ěcem, znalost MS Office (p ředevším MS 



Excel), znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, praxe na 
obdobné pozici výhodou. Znalost SAP výhodou.  
Výhody: seberealizace, atraktivní finan ční ohodnocení, benefity, práce na 
HPP, další vzd ělávání, firemní akce.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964220721 

Požadovaná profese:  Pracovníci personáln ě mzdového úseku  
  Odborní účetní mzdoví (33132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová , tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutná znalost práce na PC, znalost programu PERM výhod ou, řidi čský 
průkaz skupiny B, časová flexibilita, zodpov ědnost, spolehlivost, 
samostatnost, nutná praxe v oblasti personalistiky a zpracování mezd. 
Náplň práce: zajiš ťuje zpracování personální agendy a spolupracuje na 
zpracování mezd. 
 
Zaměstnání na dobu 1 roku s možností prodloužení. 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  se 
zaměstnavatelem e-mailem nebo telefonicky v pracovní dn y od 6:00 - 
14:00 hodin.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057390773 

Požadovaná profese:  účetní, asistent/ka  
  Odborní účetní všeobecní (33131) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BUSINESS LINE, s. r. o. , IČ 26286122 
  Místo výkonu práce: BUSINESS LINE, s. r. o. - sídlo, Dr. E. Beneše 286, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Renata BENDOVÁ , e-mail: office@businessline.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 10 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 6 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme ú četní/ -ho do provozovny v Otrokovicích. Náplní práce je  
zpracování ú četnictví firmy a zajišt ění chodu kancelá ře. Požadujeme 
znalost ú č. programu Pohoda, profesionalitu, zodpov ědnost, spolehlivost 
a čistý trestní rejst řík, docházku do kancelá ře 3x týdn ě. Vhodné i pro 
důchodce. Nástup možný od 1.9.2017nebo po dohod ě. Zašlete emailem 
životopis v č. kontaktu na bývalého zam ěstnavatele, poté Vás budeme 
kontaktovat.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018060765 

Požadovaná profese:  účetní ekonom  
  Odborní účetní všeobecní (33131) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. , IČ 25318136 
  Místo výkonu práce: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 003, R ůmy 1598, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 12.9.2016 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

- Požadujeme VŠ/SŠ ekonom. sm ěru  
- znalost ú četních a da ňových p ředpis ů 
- znalost mzdového ú četnictví 
- min. 2 roky praxe v oboru 
- znalost práce na PC, MS Office, ú četní programy 
- znalost AJ/ RJ vítána 
- trestní bezúhonnost, loajalitu, preciznost 
Nabízíme: 
- motivující mzdové ohodnocení 20 000 – 35 000 K č 
- zázemí stabilní spole čnosti, firemní benefity 
 
Své životopisy zasílejete na personalni@ifzone.eu 
 
Nebudete-li kontaktování do 14 dn ů od zaslání životopisu, bylo dáno 
přednost jinému kandidátovi.  

Poslední zm ěna: 15.8.2016 17:33:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
10375010779 

Požadovaná profese:  Účetní finan ční 
  Odborní účetní všeobecní (33131) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zlínstav, a. s. , IČ 28315669, http://www.zlinstav.com 
  Místo výkonu práce: Zlínstav, a. s. - sídlo, Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Alena Záme čníčková, Personalistka. , e-mail: zamecnickova@zlinstav.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletní agenda faktur p řijatých  
Požadavky: výborná znalost podvojného ú četnictví a da ňových zákon ů, 
praxe v oboru minimáln ě tři roky, ovládání program ů Word, Excel 
Poznámka: po uplynutí doby ur čité v p řípadě dobrých pracovních 
výsledk ů možnost zm ěny pracovního pom ěru na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943390747 

Požadovaná profese:  PRODEJCE - Vizovice  
  Odbytoví agenti (33311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o. , IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 
  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka , tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: 
- tvorba a zpracování nabídek obytných modul ů 
- tvorba výkres ů pro nabídky 
- komunikace se zákazníky 
 
Požadujeme: 
- SŠ, stavebního sm ěru výhodou 
- komunikativní znalost NJ 
- znalost ArchiCAD nebo AutoCAD 
- znalost práce na PC - MS Office 
- praxe jako p řípravá ř, rozpo čtář, obchodník nebo podobné za řazení 
výhodou 
 
Nabízíme: 
- stabilní zázemí ryze české výrobní spole čnosti 
- motivující mzdové ohodnocení 
- program benefit ů - úhradu cestovného z práce a do práce, dotované 
stravování v místní moderní kantýn ě, zvýhodn ěná cena kávy, pitný režim, 
zvýhodn ěné mobilní tarify, jazykové a jiné kurzy a vzd ělávání, odm ěny p ři 
životních a pracovních událostech, program úspor a zlepšování - finan ční 
bonusy, firemní akce (d ětský den, Mikuláš v KOM Ě, Vánoční odpolední ček 
atd.) 
- nástup ihned nebo dle dohody 
- pracovišt ě - Vizovice  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 14:26:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13047610748 

Požadovaná profese:  Prodejní technik zahradní techniky  
  Odbytoví agenti (33311) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HECHT MOTORS s.r.o. , IČ 61461661 
  Místo výkonu práce: Hecht Motors s.r.o. - Zlín, Náb řeží 5574, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Van ěk 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 25.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody:  Jiné výhody, zam ěstnancké benefity  

Poznámka k volnému 
místu: 

Co bude Vaší náplní práce? Základní body:  
péče o zákazníka - od jeho p říchodu na prodejnu až po naložení 
prodaného zboží do auta zákazníka  
přímý prodej produkt ů a aktivní nabídka dopl ňkového sortimentu  
montáž stroj ů, dopln ění provozních tekutin, ukázka funk čnosti, až po 
vysv ětlení ovládání zákazníkovi  
odborné informování zákazník ů o sortimentu HECHT  
poskytování informací o prodejních akcích  
pokladní činnost  
Co požadujeme?  
SŠ nebo vyu čen v technickém oboru (nebo fanda do stroj ů)  
pozitivní a vst řícný p řístup k zákazníkovi (obchodní duch)  
kladný vztah k zahradní technice, praxe v oboru vít ána  
technická zdatnost ve vztahu k sortimentu  
komunika ční dovednosti, p říjemné vystupování, zodpov ědnost a 



spolehlivost  
základní uživatelská znalost práce na PC - MS Window s, MS Office, SW 
Pohoda – není podmínkou  
řidi čský pr ůkaz sk. B  
trestní bezúhonnost  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 08:06:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště pro Prahu-východ, číslo 
volného místa: 13046950760 

Požadovaná profese:  Obsluha - dipečer dohledového centra PCO  
  Operátoři bezpečnostních služeb (54144) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOBA, spol. s r.o. , IČ 44118911, http://www.moba-sl.cz 
  Místo výkonu práce: MOBA, spol. s r.o. - Slušovice 618 - sídlo, Školní 618, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. David Mí ček, oblastní vedoucí , tel.: +420 734 765 347, e-mail: 
slusovice@moba-sl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 6.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis pozice: Sledování monitorovacího softwaru, vy hodnocování p řijaté 
poplachové zprávy a organizace dalšího postupu. Tel efonická 
komunikace se zákazníky.  
Požadujeme: alespo ň výuční list, základní znalost práce s PC, řidi čský 
průkaz sk.B, čistý trestní rejst řík 

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12817750721 

Požadovaná profese:  Dělníci ve výrob ě. 
  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Soňa Mokrošová, Personalistka. , tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Manuální zručnost, pe člivost, spolehlivost, znalost práce s nanášením 
lepidel/barev st říkací pistolí výhodou. 
Telefonicky v pracovní dny 6-14 hod.  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 14:35:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11825320732 

Požadovaná profese:  Dělníci ve výrob ě 
  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  



  Komu se hlásit: 
Soňa Mokrošová, Personalistka. , tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, pe člivost, spolehlivost  
Náplň práce: potahování/kašírování interiérových díl ů pro automotive  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 10:15:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649180726 

Požadovaná profese:  Fyzioterapeut  
  Ostatní fyzioterapeuti specialisté (22649) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KNEBL, spol. s r.o. , IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janá čka 379, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Anna Kneblová , tel.: +420 577 131 102, e-mail: 
kneblova@luhacovicepraha.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

provád ění odborných prací s pacientem, individuální a skup inový lé čebný 
tělocvik, reflexní masáže, m ěkké techniky, elektrolé čba pod vedením 
lékaře  
 
Výhody: P říspěvek na stravu, prémie.  

Poslední zm ěna: 16.7.2017 00:37:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883940708 

Požadovaná profese:  Operáto ři plastiká řské výroby  
  Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení (818) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KNAHER Plastics s.r.o. , IČ 29363985 

  Místo výkonu práce: 
KNAHER Plastics s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1705, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: KNAHER Plastics s.r.o. , e-mail: info@knaher.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha plastik. technologií, obsluha jedno účel. stroj ů, 
údržba stroj ů a zařízení. 
Požadavky: čtení výkres. dokumentace a práce na PC výhodou, pra xe v 
zámečnických oborech, samostatnost, flexibilita, komunik ativnost.  

Poslední zm ěna: 29.3.2017 00:49:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12417890725 

Požadovaná profese:  Vedoucí operátor CNC stroj ů 
  Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení (818) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: WESTPACK, s.r.o. , IČ 28274822 
  Místo výkonu práce: WESTPACK, s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1641, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Lucie Sladká , tel.: +420 773 363 417, e-mail: sladka@moraviadecor.cz, 
adresa: Boršice 702, 687 09 Boršice u Buchlovic  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 20.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  obsluha CNC stroje na potisk lahví, zau čování nových 
operátor ů. 
Požadavky: praxe v potisku lahví min.3 roky, aj, rj  na komunikativní 
úrovni. 
Životopisy zasílat na e-mail: sladka@moraviadecor.c z 

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537430712 

Požadovaná profese:  Referenti skladu  
  Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (33439) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocné ú četní práce. Administrativa spojena s expedicí výrobk ů 
zákazníkům. Požadujeme SŠ ekonomického zam ěření,znalost AJ 
podmínkou.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12875740716 

Požadovaná profese:  Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb senior ům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Marie Walnerová , tel.: +420 601 572 401, e-mail: 
walnerova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 12 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 15 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajišt ění denní pé če o klienty, posilování schopností a dovedností kli entů, 
pomoc p ři osobní hygien ě, pomoc p ři poskytování stravy, aktivizace a 
motivace klient ů, duševní podpora, sociáln ě terapeutická činnost.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 15:35:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12718710714 

Požadovaná profese:  Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  



  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb senior ům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Marie Walnerová , tel.: +420 601 572 401, e-mail: 
walnerova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 12 hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Jedná se o pozici pe čovatelky  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 15:35:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12837670738 

Požadovaná profese:  Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb senior ům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Marie Walnerová , tel.: +420 601 572 401, e-mail: 
walnerova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 24 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poslední zm ěna: 3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961460780 

Požadovaná profese:  Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Marcela Krk ůtková, vedoucí st ředisek Hospic Hv ězda a Domov senior ů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 24 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poslední zm ěna: 3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961490753 

Požadovaná profese: pracovník v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická 
činnost  

  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov senior ů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Bc. Miroslava Kalivodová , tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do naší organizace "HV ĚZDA z.ú." p řijmeme pracovnici na pracovní 
pozici pracovník v sociálních službách, základní vý chovná 
nepedagogická činnost. Požadujeme praxi v oboru pop řípadě vzdělání 
pedagogického sm ěru.  

Poslední zm ěna: 12.4.2017 18:04:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12505870792 

Požadovaná profese:  Zubní asistenti  
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky (32149) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MUDr. Rafael Chajrušev , IČ 65271696 

  Místo výkonu práce: 
MUDr. Rafael Chajrušev - provozovna, Zdravotnické st ředisko BARUM 
CONTINENTAL s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
MUDr. Rafael Chajrušev , tel.: +420 577 117 495, e-mail: Flos51@seznam.cz, 
adresa: Brandlova 2088/42, 76701 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 12.5.2017 do 12.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: Zubní asistentka v ordinaci zubního léka ře. 

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839770788 

Požadovaná profese:  Venkovní obsluha čerpací stanice.  

  
Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení 
(96299) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Ing. Marcela Vyzinová , IČ 72438835 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Marcela Vyzinová - Shell Louky, t řída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Šárka Hasíková , tel.: +420 774 187 180,577 105 007, e-mail: 
shell8014@csshell.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a pomoc p ři tankování zákazník ů, komunikace s 
nimi, dolévání provozních kapalin, úklid nádvo ří a venkovního prostoru 
kolem čerpací stanice. 
Požadavky: komunikativnost, p říjemné vystupování 
Vhodná práce i pro d ůchodce.  



Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477960788 

Požadovaná profese:  Strojírenský d ělník - zpracování pechu  
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právni čka spole čnosti. , tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 

Jiné výhody, Sociální fond   
Podnikové stravování   
Ubytování   
Zvláštní prémie  

Poznámka k volnému 
místu: Práce v provozu zpracování plechu. Pracovníky bez p raxe zaučíme.  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10659810733 

Požadovaná profese:  Strojírenský d ělník - zpracování plechu  
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právni čka spole čnosti. , tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování   
Ubytování   
Zvláštní prémie  

Poznámka k volnému 
místu: Práce v provozu zpracování plechu. Pracovníky bez p raxe zaučíme  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 12:25:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12431130740 

Požadovaná profese:  Asistenti prodeje  
  Ostatní pracovníci v oblasti prodeje (524) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. , IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  



  Komu se hlásit: Juříková Lenka , tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dopl ňování zboží na oddělení, kontrola kvality a trvanlivost 
zboží, ozna čování cenovkami a kontrola jejich správnosti, aktiv ní 
komunikace se zákazníky 
Požadavky: praxe na obdobné pozici výhodou ne podmí nkou - zau číme, 
zákaznická orientace, trestní bezúhonnost, pr ůkaz VZV vítán, ochota 
pracovat ve t řísměnném provozu 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákup ní karty, sleva na 
PHM, dotace na volno časové aktivity, zvýhodn ěné volání v síti T-MOBILE  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12829900747 

Požadovaná profese:  Psychologové  
  Ostatní psychologové (26349) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Dětský domov, Mate řská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín , IČ 
61716464, http://www.ddspecskolyzlin.cz 

  Místo výkonu práce: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Lenka Mikulášková , e-mail: spc@ddskolyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 500 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Speciáln ě pedagogické centrum Zlín, Lazy p ři DD, MŠ, ZŠ a Praktické 
škole, p řijme psychologa do Zlína na plný, p řípadně částečný úvazek 
(minimáln ě 0,5).  
Nástup dle dohody. 
Náplň práce: speciáln ě pedagogická/psychologická diagnostika, 
intervence a poradenství d ětem a žákům s mentálním postižením 
Nabízíme: týmovou spolupráci, podporu v dalším vzd ělání, supervizi 
Požadujeme: odborné vzd ělání dle § 18 zákona o pedagogických 
pracovnících, 563/2004 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpis ů; absolventy 
zaučíme. 
Výhody: Fond FKSP, dotovaný ob ěd, 40dnů ŘD, samostudium  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063840788 

Požadovaná profese:  Mist ři a příbuzný pracovník ve stavebnictví  
  Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví (13239) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOME stavby s.r.o. , IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Jaroslav Med řický , e-mail: personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12502640789 

Požadovaná profese:  Chůva pro d ěti do zahájení povinné školní docházky  

  Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde 
neuvedení (23599) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín,p říspěvková 
organizace , IČ 70979995 

  Místo výkonu práce: Komenského 1159, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Bc. Martina ŠVANDOVÁ , tel.: +420 603 589 341, e-mail: 
skolka@ms.napajedla.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ch ůva pro d ěti do zahájení povinné školní docházky  
 
Požadavky: akreditovaný kurz Ch ůva pro d ěti do zahájení povinné školní 
docházky nebo Ch ůva pro d ětské koutky dle NSK nebo min. 
středoškolské vzd ělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, ,sociální  péče. 
V případě zájmu zam ěstnavatele kontaktujte e-mailem: 
skolka@ms.napajedla.net nebo telefonicky v pracovní  dny od 8:00 do 
15:00 Hodin  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853530723 

Požadovaná profese:  Bankovní koncipient/ka.  
  Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (24139) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PM Zlín, s. r. o. , IČ 03777324 
  Místo výkonu práce: J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Petr Skula, Jednatel , e-mail: petr.skula@partners.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komun. se zákazníkem, p řípr. fin. plán ů, vyjednávání výh. 
podm. pro klienta s bankami, administrativa, sebevz dělávání. 
Požadavky: pozitivní p řístup k práci, zákl. znal. PC, komunikativnost. 
Benefity: PC, mobil, fir. automobil, os. rozvoj, vzd ělávání, kurzy u ČNB. 

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764590744 

Požadovaná profese:  Technický pracovník  
  Ostatní strojírenští technici (31159) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Eva  Hrabalová, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
eva.hrabalova@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc   
Jiné výhody   
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA a.s. hledá aktuáln ě kolegyni či kolegu na pozici:  
 
TECHNICKÝ PRACOVNÍK 
 
Pracovní nápl ň: 
•administrativní činnosti spojené se zm ěnovým řízením ve spole čnosti, 
•administrativní činnosti spojené s kontrolou úplnosti výrobní 
dokumentace, 
•správa a vyhodnocení kapacitního plánování technic ké přípravy výroby,  
•zpracovávání report ů pro vedoucího TPV,  
•správa a administrace kusovník ů (technologických postup ů) v 
informa čním systému, 
•úpravy a zm ěny ve výrobní dokumentaci (úpravy výkresové 
dokumentace, pracovních instrukcí, pokyn ů …). 
Požadavky: 
•středoškolské vzd ělání (nejlépe technického sm ěru), 
•znalost práce na PC, 
•pečlivost, samostatnost, 
•základní znalost anglického jazyka. 
 
Nabízíme: 
•práci ve stabilní a prosperující spole čnosti, 
•širokou možnost vzd ělávání a osobního r ůstu, 
•týden dovolené navíc a další benefity v rámci soci álního programu firmy.  

Poslední zm ěna: 3.5.2017 14:14:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12609730729 

Požadovaná profese:  Úklidový pracovník/ce  
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín, t řída Tomáše Bati  
- úklid kancelá řských prostor, do časná pomoc pro úklidové práce v 
budov ě spole čnosti NWT v Prštném.  
- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 15:30 hod., 570  570 491) 

Poslední zm ěna:  26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 



místa: 12529970733 

Požadovaná profese:  Uklízeč výrobních prostor (krom ě potraviná řství, farmacie)  
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ASTREMA, spol. s r. o. , IČ 49447084, http://www.astrema.cz 
  Místo výkonu práce: ASTREMA, spol. s r. o. - sídlo, J. Jab ůrkové 308, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Petra Koutská,  Jednatel , tel.: +420 606 710 920 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 70,4 do 70,4 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na zkrácený úvazek 4 hod/denn ě. Lokalita Napajedla, Otrokovice. 
Za odpracovanou sm ěnu náleží stravenka v hodnot ě 60,- Kč. 

Poslední zm ěna: 24.7.2017 10:15:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12481050723 

Požadovaná profese:  Uklízeči - bali či 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KCK Cyklosport -Mode, s. r. o. , IČ 18559751 

  Místo výkonu práce: 
KCK Cyklosport -Mode, s. r. o. - sídlo, Bartošova 348, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Kmentová Laura , tel.: +420 775 693 699, e-mail: laura@kckcyklosport.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 42,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se částečně o úklid kancelá řských prostor a sociálního zázemí pro 
zaměstnance. 
Dále o balení cyklodíl ů do sá čků a blistr ů. 
Vyžadujeme pe člivost, spolehlivost, samostatnost a zodpov ědnost. 
Dobrý fyzický stav, bez zdravotních omezení. 
 
Práce v mladém kolektivu, p říspěvky na stravné, nákup našich produkt ů 
za zvýhodn ěné ceny. 
 
Zaměstnavatele kontaktujte e-mailem.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025300748 

Požadovaná profese:  Ošetřovatelé v oblasti pobytové pé če (53211) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o. , IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Sanatorium - TOPAS s.r.o. , e-mail: alexander.kucera@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 



  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošet řovatelské práce dle pokyn ů všeobecné sestry, dobrý 
vztah k senior ům 
 
Výhody: podnikové stravování, zajišt ění ubytování  

Poslední zm ěna: 28.4.2017 01:06:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10969310767 

Požadovaná profese:  Ošetřovatelé v oblasti pobytové pé če (53211) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o. , IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Sanatorium - TOPAS s.r.o. , e-mail: alexander.kucera@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošet řovatelské práce dle pokyn ů všeobecné sestry, dobrý 
vztah k senior ům 
 
Výhody: podnikové stravování, zajišt ění ubytování  

Poslední zm ěna: 28.4.2017 01:06:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425250794 

Požadovaná profese:  Pekař / pekařka 
  Pekaři (75121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEDOKS, s.r.o. , IČ 27732622 
  Místo výkonu práce: Všemina 249, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Vladislav Mancev , tel.: +420 577 102 999, e-mail: medoks@medoks.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662550755 

Požadovaná profese:  Pekař / pekařka 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEDOKS, s.r.o. , IČ 27732622 
  Místo výkonu práce: Všemina 249, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Vladislav Mancev , tel.: +420 577 102 999, e-mail: medoks@medoks.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 14:15:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11941560779 

Požadovaná profese:  Pekaři 
  Pekaři (75121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tesco Stores ČR, a. s., IČ 45308314 

  Místo výkonu práce: 
Tesco Stores ČR, a. s. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Janek Ned ěla, tel.: +420 725 962 681, e-mail: 11042paf@cz.tesco-
europe.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 850 do 18 110 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava t ěsta, pe čení dle receptur, obsluha technického 
zařízení v pekárn ě, kontrola vystavení zboží dle platných plánogram ů, 
pravidelné dopl ňování pe čiva, sledování trvanlivosti a data spot řeby 
surovin, vedení evidence vyrobeného pe čiva, spot řeby surovin a 
materiálu, obsluha zákazník ů, nnutný potraviná řský pr ůkaz a trestní 
bezúhonnost.  
Nerovnom ěrný t řísměnný provoz.  
Výhody: jídelna /dotované jídlo/, v ěrnostní bonus, sleva na nákupy  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011870710 

Požadovaná profese:  Pekaři 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Fusková , IČ 13659057 

  Místo výkonu práce: 
Marie Fusková - Zlín, Bufet autobusové nádraží, Gahurova 4402, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Marie Fusková , tel.: +420 577 210 320 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimáln ě 1 rok v pe čení kolá čů, závinů, buchet, pala činek a jiného 
sladkého pe čiva. 
Pracovní doba od 5:00 hodin.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039650734 

Požadovaná profese:  Dělníci peka řské výroby.  
  Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek (7512) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Božena Jílková , IČ 10567259 

  Místo výkonu práce: 
Božena Jílková - Veselého 1008 - sídlo, Dr. Veselého 1008, 763 26 
Luhačovice  



  Komu se hlásit: 
Ing. Žaneta Matulová , tel.: +420 577 133 144, e-mail: 
clipluhacovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176330786 

Požadovaná profese:  Pokladní  
  Pokladníci v prodejnách (52303) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. , IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Juříková Lenka , tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zpracování a p říjem platby zákazník ů, realizace bezhotovostních plateb  
Požadavky: praxe není podmínkou - rádi Vás zau číme, schopnost nau čit 
se pracovat s registra ční pokladnou, trestní bezúhonnost, zákaznický a 
pozitivní p řístupspolehlivost, pe člivost, ochota pracovat ve 
dvousm ěnném provozuvšetn ě víkend ů 
 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákup ní karty, sleva na 
PHM, dotace na volno časové aktivity, zvýhodn ěné volání v síti T-MOBILE  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12829910738 

Požadovaná profese:  Dělníci ve výrob ě 
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PUR-PLASTICS s.r.o. , IČ 26974771 
  Místo výkonu práce: Otrokovice, Letišt ě, areál Moravan, budova 23, PS Č 76581 
  Komu se hlásit: Šárka Voláková , tel.: +420 577 663 685, e-mail: s.volakova@pur-plastics.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem: s.volakova@pur-pla stics.cz  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011910771 



Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě 
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BALTACI a. s. , IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - Napajedla, Masarykovo nám ěstí 212, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Kateřina Gazdošová , tel.: +420 734 513 537, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro restauraci v centru Napajedel hledáme spolehlivo u a pečlivou ženu na 
mytí nádobí a pomocné kucha řské práce.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964230712 

Požadovaná profese:  pomocná síla v kuchyni  
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Dagmar Hlavá čková , e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 14 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o pomoc p ři obsluhování my čky, mytí nádobí, pomocné 
přípravné práce v kuchyni jako čištění zeleniny, brambor a pod.  
Jedná se jen o ranní sm ěnu. 
 
Požadujeme: 
*spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost 
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní zp ůsobilost 
*časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
*zajímavou práci v perspektivní a stabilní spole čnosti 
*příjemné pracovní prost ředí  
*možnost ubytování nebo p říspěvku na dopravu 
*možnost celodenního stravování  
*možnost proškolování a profesního r ůstu  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 15:25:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454300742 

Požadovaná profese:  Pomocní d ělníci  
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BESPO STAV družstvo , IČ 27709264 
  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Jur ča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p řípravné práce pro stavby - pomocné práce  
Pracovišt ě - Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756450795 

Požadovaná profese:  Pracovník pé če o vozy v autobazaru  
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: RADEK DURĎA AUTO s.r.o. , IČ 03019161 

  Místo výkonu práce: 
RADEK DURĎA AUTO s.r.o. - Vizovická, Vizovická 442, P říluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Karel VARA ĎA, tel.: +420 736 627 172, e-mail: radekdurdaauto@gmail.com, 
adresa: Pecháčkova 129, 688 01 Uherský Brod 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:P říprava vozu na prodej( čištení).Provád ění STK+eviden čních 
kontrol. 
 
Požadavky: Řidi čský pr ůkaz skupiny B 
 
Zaměstnavatele je možno kontaktovat osobn ě v pracovní dny od 9 - 16 
hodin, telefonicky v pracovní dny od 9 - 18 hodin n ebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025280766 

Požadovaná  profese:  Pracovník/ce balení a úklidu  
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mogador s. r. o. , IČ 26230194, http://www.mogador.cz 
  Místo výkonu práce: Mogador s. r. o. - sídlo,  tř. Tomáše Bati 1644, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Lenka Kolá řová , tel.: +420 777 752 049, e-mail: prace@mogador.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 9.5.2017 do 8.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 400 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava pracovišt ě, příprava materiál ů pro výrobu jako je 
např. skládání karton ů, třízení surovin, apd. 
základní kontrola výrobku, který opouští výrobní li nku - kontrola data, 
svárů, hmotnosti apd. 
ruční balení výrobk ů, vkládání výrobk ů do karton ů, ukládání karton ů na 
paletu 
sanitace výrobních prostor, pr ůběžná nebo po konci výroby 
sanitace výrobního za řízení, průběžná nebo po konci výroby 
práce jsou provád ěny na základ ě pokyn ů a kontroly odpov ědného 
pracovníka  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614700718 



Požadovaná profese:  dělník/d ělnice ve výrob ě 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ezop reklamní studio s.r.o. , IČ 26309076 
  Místo výkonu práce: Ezop reklamní studio s.r.o. -prac, Náb řeží 5574, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Darina Uh říková , tel.: +420 603 882 858, e-mail: uhrikova@i-ezop.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pečlivost, zru čnost, zodpov ědný p řístup k práci, orientace na výsledek. 
Obsluha stroj ů v polygrafii - řezačka, bigova čka, laminace, balení 
zhotovených zakázek, uskladn ění materiálu. Po zapracování v lét ě týden 
dovolené navíc. Životopis na e-mail.  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Uherské Hradiště, číslo 
volného místa: 11356210787 

Požadovaná profese:  Pomocní d ělníci ve výrob ě 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o. , IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol.s  r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Vladimír Hurta , tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce s bruskou, vrta čkou, na lisu, oklepávání okují, rovnání sva řenců 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobn ě v dob ě od 7:00 do 15:00 hod.  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11150660706 

Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jana Duro ňová , IČ 64324087, http://www.senkvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Jana Duro ňová - Valašský šenk, VALAŠSKÝ ŠENK, Láze ňská 451, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Jana Duro ňová , tel.: +420 577 452 652, e-mail: info@senkvizovice.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, trestní bezúhonnost, snahu u čit se novým 
věcem, práce v sobotu i ned ěli  

Poslední zm ěna: 7.10.2016 00:45:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10491860762 



Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PAHRBEK s.r.o. , IČ 49975005 
  Místo výkonu práce: Pahrbek 735, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Karla Bálintová , e-mail: balintova@pahrbek.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 7 600 do 10 100 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: flexibilita, spolehlivost  
Náplň práce: pomocné práce p ři přípravě jídel, mytí nádobí, spot řebičů, 
prostor p řilehlých ke kuchyni 
Výhody: možnost ubytování, p říspěvek na ubytování  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12341870758 

Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Martina Tomšejová , tel.: +420 603 458 245, e-mail: 
martina.tomsejova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.4.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: schopnost týmové a samostatné práce, spo lehlivost, 
zdravotní zp ůsobilost, bezúhonnost.  
Výhody: p říspěvek na stravování, možnost ubytování a další benefi ty.  
 
Nutno kontaktovat telefonicky a e-mailem.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12512110705 

Požadovaná profese:  Pomocná síla v kuchyni p ři mytí nádobí  
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Dagmar Hlavá čková , e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 14 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

POMOCNOU SÍLU V KUCHYNI 
Požadujeme: 



*spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost  
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní zp ůsobilost 
*časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
*zajímavou práci v perspektivní a stabilní spole čnosti 
*příjemné pracovní prost ředí  
*možnost ubytování nebo p říspěvku na dopravu 
*možnost celodenního stravování  
*možnost proškolování a profesního r ůstu  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12330130751 

Požadovaná profese:  Pomocní kucha ři 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZM - TECH s.r.o. , IČ 25551868 
  Místo výkonu práce: ZM - TECH s.r.o. - Zlín, U Lomu 638, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Petr Sedlá ř, tel.: +420 731 020 165, e-mail: petr.sedlar@hotel-tomasov.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce v moderní jídeln ě pro zam ěstnance  
Požadavky: spolehlivost, flexibilita, samostatnost,  pečlivost a schopnost 
adaptace v novém týmu. Práce vhodná pro absolventy,  důchodce, ženy 
na mate řské dovolené 
 
Výhody: firemní bonusy, zam ěstnanecká strava, placené p řesčasy  
 
Telefonicky se hlásit v dob ě 9-17 hod.  

Poslední zm ěna: 20.4.2017 00:47:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467740771 

Požadovaná profese:  Pomocný kucha ř 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov senior ů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: David Zdráhal , tel.: +420 734 636 519, e-mail: kostelnik@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do našeho pracovního kolektivu hledáme vhodného uchaze če na 
pracovní pozici kucha ř. 
 
Požadavky:  
- vyu čení v oboru 
- min. 2 roky praxe 
- spolehlivost, zodpov ědnost, pracovitost 
- časová flexibilita 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní zp ůsobilost  



Poslední zm ěna: 4.7.2017 16:45:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12969650781 

Požadovaná profese:  Výroba pizzy  
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: J & J Prosperity s.r.o. , IČ 25562193 

  Místo výkonu práce: 
J & J Prosperity s.r.o. - MAMBO PIZZA, Pod Rozhlednou 1831, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Erika Janebová , tel.: +420 603 427 512, e-mail: mambopizza@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatná práce v kuchyni - výroba pizzy, zau číme. 
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, ochotu. 
Kontakt: e-mailem, telefonicky nebo osobn ě od 10 - 20 hodin v pracovní 
dny.  

Poslední zm ěna: 11.4.2017 00:46:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494560786 

Požadovaná profese:  Závozník  
  Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (93332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. , IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila , tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o závozníka pro rozvoz piva.  
 
 
Nabízíme: 
* jistotu a zázemí silné a stabilní spole čnosti 
* placené p řesčasy 
* získání pr ůkazu na vzv 
* příspěvek na stravu 
* pracovní od ěv 

Poslední zm ěna: 28.6.2017 14:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454720752 

Požadovaná profese:  Pomocní montážní d ělníci  
  Pomocní montážní dělníci (93293) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MENADSTAV Družstvo , IČ 27206611 

  Místo výkonu práce: 
MENADSTAV Družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Serhiy Medulych , tel.: +420 777 870 755,777 043 755 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost  

Poslední zm ěna: 7.10.2016 00:45:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10691540791 

Požadovaná profese:  Pomocní montážní d ělníci.  
  Pomocní montážní dělníci (93293) 
  Počet volných míst: 14 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MENADSTAV Družstvo , IČ 27206611 

  Místo výkonu práce: 
MENADSTAV Družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Serhiy Medulych , tel.: +420 777 870 755,777 043 755 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 29.12.2016 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11191140746 

Požadovaná profese:  Pomocní montážní d ělníci.  
  Pomocní montážní dělníci (93293) 
  Počet volných míst: 17 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MENADSTAV Družstvo , IČ 27206611 

  Místo výkonu práce: 
MENADSTAV Družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Serhiy Medulych , tel.: +420 777 870 755,777 043 755 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, dobrý  zdravtní stav, 
fyzická zdatnost, schopnost práce ve výškách 
Osobní návšt ěva na pracovišti každý čtvrtek v dob ě 8-10 hod. Nejd říve 
nutné telefonicky ov ěřit a potvrdit sch ůzku. 
Telefonicky 8-15 hod.  

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845830766 

Požadovaná profese:  Pomocnice do kuchyn ě 
  Pomocní pracovníci při přípravě jídla (941) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VLTAVA HOLDING, a. s. , IČ 25646818 
  Místo výkonu práce: VLTAVA HOLDING a.s. - Zlín - Lesní hotel, Filmová 4346, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Petra Častová , tel.: +420 606 885 225 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha my čky nádobí, p říprava zeleniny…..  
Kultivované, čisté prost ředí, modern ě vybavená kuchy ň.  
 
Výhody: bezplatné využití služeb hotelu - wellness (i pro rodinné 
příslušníky), denní strava ZDARMA. 
 
Zájemci o pracovní místo se ke sjednání osobní sch ůzky hlásí e-mailem 
(director@lesni-hotel.cz) nebo telefonicky - PO - P A v dob ě od 8:00 do 
16:00 hod.  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076090724 

Požadovaná profese:  Pomocné stavební práce  
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BROŽ INSTAL s.r.o. , IČ 26921936 
  Místo výkonu práce: Pančava 93, Příluky, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Brož Vladislav , tel.: +420 777 750 540, e-mail: info@brozinstal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 90 Kč/hod  

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845870730 

Požadovaná profese:  Pomocný d ělník k CNC listu  
  Pomocní pracovníci ve výrobě (932) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpov ědnost, spolehlivost 
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
 
Náplň práce: 
- pomocné práce na ohra ňovacích lisech zna čky TRUMPF 
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete sv ůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. P řípadné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, sle čna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Zaměstnanecké výhody:  



- práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství  
- pracovní pom ěr na dobu neur čitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 20.000,- 
- možnost práce p řesčas 
- příspěvek na stravování 
- možnost kariérního r ůstu 
- 25 dnů dovolené 
 

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039600779 

Požadovaná profese:  Skladníci - řidi či 
  Pomocní skladníci (93331) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DANKR s.r.o. , IČ 27676650 
  Místo výkonu práce: Lorencova 3791, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Josef Daniel , e-mail: info@dankr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 14 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve skladu, manipulace se zbožím, ŘP sk. "B" výhodou  
Práce fyzicky náro čnější, vhodné spíše pro muže  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774470776 

Požadovaná profese:  Pomocní skladníci (93331)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě - koleje a menza, Štefánikova 150, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková , tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: P řejímka zboží a materiálu od dodavatel ů a jeho uskladn ění, 
výdej zboží do kuchyn ě a na jiná pracovišt ě, provád ění zápisu HACCP, 
páce na PC, výpomoc v kuchyni 
Požadavky: samostatnost, vítána zkušenost s prací v e skladu 
Nabízíme: ranní sm ěny - Po-Pá nebo dle pot řeby, 6 týdn ů dovolené 
Životopis zasílejte nejpozd ěji do 15.6.2017 na e-mail nebo poštou na 
adresu:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě 
Personální odbor 
Bc. Lubomíra Šustková 
nám. T. G. Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 
V případě, že Vás do 10 pracovních dn ů od uzáv ěrky možnosti poslat 
životopisy nebudeme kontaktovat, bohužel jste nepos toupil/a do užšího 
kola výb ěrového řízení. 

Poslední zm ěna:  15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12688850719 

Požadovaná profese:  Pomocná síla do firemní jídelny  
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Samohýl Motor, a. s. , IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Samohýl Motor, a. s. - tř.T.B. 623, třída Tomáše Bati 623, Prštné, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Jarmila Řeháková , tel.: +420 776 248 524, e-mail: 
rehakova@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 95 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomoc p ři výdeji ob ědů, mytí nádobí a prostor jídelny  
Výhody: sleva na firemní výrobky a služby  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972450783 

Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě 
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Štípský šenk s.r.o. , IČ 04493168 
  Místo výkonu práce: Mariánské nám ěstí 48, Štípa, 763 14 Zlín 12  
  Komu se hlásit: Ondřej Lysák , tel.: +420 777 904 224, e-mail: senk@stipskysenk.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: úklid a pomocné práce v kuchyni, pracovi tost  
Výhody: práce v p říjemném prost ředí a kolektivu  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050460705 

Požadovaná profese:  Pomocná síla do kuchyn ě. 
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Vladislav Černý , IČ 67515355 

  Místo výkonu práce: 
Vladislav Černý - Jídelna Penzion Valašské Klobouky, U Náhonu 1006, 766 
01 Valašské Klobouky  

  Komu se hlásit: Veronika Černá , tel.: +420 773 646 463, e-mail: ver.cerna@centrum.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 12 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Pomocné práce v kuchyni.  
Pracovní doba: pracovní dny 5:30 - 14:00. 
Kontaktovat osobn ě na pracovišti, telefonicky či e-mailem.  

Poslední zm ěna:  25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



13050320734 

Požadovaná profese:  Pomocná síla pro restauraci a kuchyni.  
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o. , IČ 27690300 

  Místo výkonu práce: 
TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o. - Potrefená Husa, t řída Tomáše Bati 
201/8, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Frydrychová, Machá čková , tel.: +420 724 541 955, e-mail: husazlin@tripoli.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid restaurace a kuchyn ě, mytí nádobí, pomocné práce v 
kuchyni. 
Telefonicky a osobn ě 9:30-10:30; 15-18 hod.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927550744 

Požadovaná profese:  Pomocní kucha ři 
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Magdaléna Šestáková , IČ 04773934 

  Místo výkonu práce: 
Magdaléna Šestáková - Malenovice, Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Bc. Magdaléna Šestáková , tel.: +420 775 869 822, e-mail: 
magda.sestakova@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace a penzion Dobré Hnízdo Zlín -Malenovice.  
Náplň práce: pomoc p ři přípravě denního menu, pomoc p ři přípravě 
minutkové kuchyn ě, příprava snídaní, udržování čistoty v kuchyni 
Požadavky: samostatnost, praxe, uvítáme praxi p ři práci s grilem 
Benefity: strava.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764660778 

Požadovaná profese:  Pomocnice v kuchyni.  
  Pomocníci v kuchyni (94120) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské nám ěstí 436, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 14 500 Kč/měsíc  



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav  
-aktivní p řístup k práci  
-spolehlivost, zodpov ědnost  
-ochota pracovat ve sm ěnném provozu (možnost dojížd ět na sm ěny i o 
víkendu) 
 
Nabízíme:  
-pracovní dobu 37,5 hod / týden  
-týden dovolené navíc (25 dn ů)  
-zaměstnanecké stravování (ob ěd 30 Kč) 
-pracovní oble čení  
-zvýhodn ěné vým ěnné rekreace  
-přátelský kolektiv a moderní pracovní prost ředí  
-práce je vhodná i pro d ůchodkyn ě  
 
Dvousm ěnný provoz - ranní a odpolední sm ěna, víkendy dle rozpisu 
směn.  
Nástup: možný ihned  
 
Možnost výb ěru pracovišt ě: hotel Palace, hotel Morava, Jurkovi čův dům 
nebo Spole čenský d ům. Přijďte se podívat k nám do provozu, rádi Vás 
provedeme a poskytneme bližší informace!  

Poslední zm ěna: 31.7.2017 12:06:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11806560738 

Požadovaná profese:  Pomocník v kuchyni (v hotelu, restauraci)  
  Pomocníci v kuchyni (94120) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Valašský Ogar, s.r.o. , IČ 25503529 
  Místo výkonu práce: Hlavní 47, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Radek Bulí ček, tel.: +420 774 846 664, e-mail: rbulicek@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- Vzdělání v oboru 
- Min. 1 rok praxe 
- Pracovitost, zodpov ědnost, samostatnost 
- Loajalita, týmový duch 
Nabízíme: 
- Inspirativní prost ředí s p řátelskou firemní kulturou zam ěřenou na 
týmovou práci 
- Možnost kreativn ě tvo řit 
- Možnost ubytování a stravování 
- Vstřícnost p ři plánování sm ěn 
Nástup ihned!  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12585580736 

Požadovaná profese:  Pomocníci v kuchyni (94120)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Jiří Pecha , IČ 18174540 
  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba , e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náborový jednorázový p říspěvek 3000, -Kč. 
Možnost personálního ubytování. 
Pracovní doba : krátký a dlouhý týden od cca 8.00 -  20.00hod 
Zájemci kontaktovat telefonicky 8-16 hod. nebo e-ma ilem.  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425430729 

Požadovaná profese:  Pomocníci v kuchyni (94120)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: LUHAČOVICKÁ, o. p. s. , IČ 01383566 

  Místo výkonu práce: 
LUHAČOVICKÁ, o. p. s. - Pozlovice, Antonína Václavíka 369, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: Gabriela Pírková , tel.: +420 778 468 431, e-mail: pirkovag@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 12 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Ohřev a výdej jídla, p říprava snídan ě a svačinek, umývání nádobí.  
 
Kontakt telefonicky 8-16 hod. nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597290770 

Požadovaná profese:  Pracovnice/pracovník se zam ěřením na firemní klientelu  
  Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech (42) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ČSOB Pojiš ťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306 
  Místo výkonu práce: ČSOB Pojiš ťovna, a. s. - Zlín, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Marie Š čuglíková , e-mail: marie.scuglikova@obchod.csobpoj.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: podpora spolupracovník ů při obsluze stávajících i nových 
firemní klient ů, rozvoj obchodních aktivit a metodická činnosti. 
Požadavky: pracovitý, p řirozené komunika ční schopnosti, vztah k 
podnikatelské sfé ře (předchozí obchod. zkušenosti, SŠ nebo VŠ s 
technickým nebo ekonomickým zam ěřením, p říjemné vystupování, 
základní znalost PC, ochotu se vzd ělávat. 
Výhody: motiva ční odm ěny, veškerá školení zdarma  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927740767 

Požadovaná profese:  Pracovníci klientského místa (p řepážka)  
  Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech (42) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: ČSOB Pojiš ťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306 
  Místo výkonu práce: ČSOB Pojiš ťovna, a. s. - Zlín, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Klanicová Eva , e-mail: eva.klanicova@obchod.csobpoj.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 25 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pé če o stávající i nové klienty  
Požadavky: práce na PC, spolehlivost, p řirozené komunikativní 
schopnosti 
Výhody: motiva ční odm ěny, veškerá školení zdarma  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749590761 

Požadovaná profese:  Dělníci svozu odpad ů 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marius Pedersen, a. s. , IČ 42194920 
  Místo výkonu práce: Marius Pedersen, a. s. - Kvítkovice, Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Pavel Tomš ů, tel.: +420 602 440 236, e-mail: 
pavel.tomsu@mariuspedersen.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 36,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 70 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, trestní 
bezúhonnost, smysl pro zodpov ědnost, manuální zru čnost, slušné 
vystupování 
Nabízíme: hlavní pracovní pom ěr, jistotu stabilní firmy, nástup možný 
ihned 
Náplň práce: vykonávání manuální práce související s činností d ělníka 
svozu odpad ů, provád ění úklidu, obsluha vozidel pro svoz odpad ů 

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845810784 

Požadovaná profese:  Obsluha recykla ční linky  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMA odpady, s.r.o. , IČ 28306376 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Ve čeřa, e-mail: vecera@tomaodpady.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: operátor prací linky na čištění plastového odpadu  
Výhodou je oprávn ění k řízení VZV 



Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12545340771 

Požadovaná profese:  Obsluha re -granula ční linky  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MALOUN, s. r. o. , IČ 49453823 
  Místo výkonu práce: MALOUN, s. r. o. - Tečovice, Te čovice 369, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Mgr. Michal Maloun , tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: se řizova čské práce spojené s re -granula ční linkou  
Požadavky: praxe v plastiká řské firm ě a oprávn ění na VZV výhodou 
Výhody: možnost profesního r ůstu, firemní benefity  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12589870755 

Požadovaná profese:  Pomocní d ělníci sb ěrných surovin  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TET-B+J družstvo , IČ 27610039 
  Místo výkonu práce: TET-B+J družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk , tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 do 16.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk. B, oprávn ění na řízení VZV  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:15:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570440782 

Požadovaná profese:  Pomocný d ělník sb ěrných surovin  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AEDSTAV, družstvo , IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - pracovišt ě, Všemina 234, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk , tel.: +420 776 087 873, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Těžká fyzická práce, zvedání t ěžkých b řemen, prašné prost ředí, ŘP sk. 
"C", oprávn ění na VZV  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063940795 



Požadovaná profese:  Pomocný d ělník sb ěrných surovin  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AEDSTAV, družstvo , IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - pracovišt ě, Všemina 234, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk , tel.: +420 776 087 873, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Těžká fyzická práce, zvedání t ěžkých b řemen, prašné prost ředí 

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063930707 

Požadovaná profese:  Pracovníci p ři výkupu a zpracování kovového odpadu a papíru  
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PARTR spol. s r.o. , IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Areál Rybníky, Náb řeží 5574, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Robert Trnovec , tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru , pr ůkaz řidi če VZV 
Výhody: pracovní od ěv, příspěvek na stravné, prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799710758 

Požadovaná profese:  Bezpečnostní pracovník  Zlín – HPP i brigádn ě 
  Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (5414) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s. , IČ 25719751 
  Místo výkonu práce: Zlín - Okružní, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Náborové odd ělení , tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 12 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 85 do 100 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nechodit na adresu fyzického pracovišt ě, nejd říve kontakt. Personalista 
nesedí na daném pracovišti. 
 
Náplň práce: 
• Poskytování informací zákazník ům ohledn ě novinek v prodejn ě 
• Podpora prodejního týmu 
• Aktivní podpora marketingových strategií prodejny  
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Pochůzková činnost 



• Jednoduchá administrativa  
• Komunikace s policií 
• Práce pro obchodní řetězec 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Finanční ohodnocení 85,- K č - 100 Kč/hodinu 
• Možnost práce na HPP i brigádu 
• Pracovní pom ěr na dobu neur čitou a zázemí stabilní spole čnosti 
• Kompletní uniformu a p říspěvek na obuv 
• Náborový p říspěvek po odpracování 3 m ěsíců 
• Možnost profesního i platového r ůstu 
• Bohatý motiva ční program 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajišt ění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, vol ejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail p race@m2c.eu (do 
předmětu uve ďte název pozice v četně lokality).  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 18:25:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
13055180725 

Požadovaná profese:  Strážce/ná - Zlín  
  Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (5414) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s. , IČ 25719751 
  Místo výkonu práce: Zlín, Centro Zlín, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Náborové odd ělení , tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu:t řída 3. května č.p. 1170, Zlín  
Nechodit na adresu fyzického pracovišt ě, nejd říve kontakt. Náborové 
oddělení, tel.: 800 111 112, e-mail: prace@m2c.eu 
 
Náplň práce: 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Komunikace s návšt ěvníkem – poskytování pot řebných informací 
• Kontrola a organizace pohybu majetku 
• Kontrola bezpe čnosti v rámci objektu 
• Kontrola čistoty a vybavení st řeženého objektu 
• Identifikace organizovaných skupin kapsá řů a podpora p ři jejich 
eliminaci 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Nadstandardní finan ční ohodnocení 
• Pracovní pom ěr na dobu neur čitou a zázemí stabilní spole čnost 
• Kompletní uniformu a p říspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového r ůstu 
• Bohatý motiva ční program 



• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace  
• Možnost zajišt ění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, vol ejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail p race@m2c.eu (do 
předmětu uve ďte název pozice v četně lokality).  

Poslední zm ěna: 8.7.2017 02:02:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
7549460725 

Požadovaná profese:  Bezpečnostní pracovníci  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. , IČ 27810941 
  Místo výkonu práce: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Ing. Petr Dufka , tel.: +420 734 172 943, e-mail: dufka@centr.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.8.2017 do 5.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ochrana a kontrola majetku klienta, kontrol a osob p ři vstupu 
12-ti hod. sm ěny (den/noc), obsluha vrátnice 
Požadujeme: reprezentativní a p říjemné vystupování 
pečlivost, spolehlivost, flexibilita, aktivní p řístup k práci, základy PC 
Nabízíme: zázemí silné a stabilní spole čnosti 
možnost dalšího vzd ělávání, práci v p říjemném a p řátelském prost ředí, 
profesionální zaškolení 
nástup dle dohody (HPP/DPP), profesionální zaškolení  
HPP na dobu ur čitou 1 rok s možností prodloužení  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050330725 

Požadovaná profese:  Bezpečnostní pracovníci / strážní  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: M&M Security Ensure s.r.o. , IČ 03399958 
  Místo výkonu práce: M&M Security Ensure s.r.o. - Zlín, Otrokovice, Napajedelská 1809  
  Komu se hlásit: Petr Molata , tel.: +420 739 115 604 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, certifikát strážného je výhodou, ale 
pokud ho nemají za řizujeme ho my. 
Nabízíme ubytování. 
Náplň práce: ostraha potraviná řského obchodu Lidl. 
Výhody: výkonnostní odm ěny  
Telefonicky Po-Pá od8do16 hod.  

Poslední zm ěna: 13.4.2017 00:47:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11785830771 

Požadovaná profese:  Detektiv - Zlín - HPP i brigáda  



  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s. , IČ 25719751 
  Místo výkonu práce: Zlín - Okružní, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Náborové odd ělení , tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nechodit na adresu fyzického pracovišt ě, nejd říve kontakt  
 
Přijmeme muže i ženy na pozici detektiv: 
 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Pochůzková činnost 
• Kontrola bezpe čnosti v rámci objektu 
• Eliminace nepoctivých zákazník ů 
• Jednoduchá administrativa 
• Komunikace s policií 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Nadstandardní finan ční ohodnocení 
• Pracovní pom ěr na dobu neur čitou a zázemí stabilní spole čnosti 
• Kompletní uniformu a p říspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového r ůstu 
• Bohatý motiva ční program 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajišt ění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, vol ejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail p race@m2c.eu (do 
předmětu uve ďte název pozice v četně lokality).  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 18:25:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12074090715 

Požadovaná profese:  Detektivové v obchod ě 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o. . , IČ 25716514 

  Místo výkonu práce: 
PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o. - Zlín, nám ěstí Míru 174, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Karel Dvo řák, tel.: +420 777 663 047, e-mail: dvorak.pcpeuro@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 135 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrá fyzická kondice, trestní bezúhonno st  
Výhody: hrazená doprava do zam ěstnání 
Nejdříve nutný telefonický kontakt p říp. ať uchaze či zasílají životopis na 



e-mail. Poté budou pozváni k výb ěrovému řízení. Na výše uvedený ch 
adresách se nachází pouze pracovišt ě, kde nikdo k nabízenému místu 
nepodá žádné informace, proto je nutný nejd říve kontakt telefonicky nebo 
e-mailem. 
Možnost práce i na dohodu o provedení práce. 
 

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740250728 

Požadovaná profese:  Ostraha  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SONYA AGENCY, s. r. o. , IČ 24241105 

  Místo výkonu práce: 
SONYA AGENCY, s. r. o. - Zlín - nám. Míru, nám ěstí Míru 61/11, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Milena Do čekalová , tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 73 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajišt ění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce p ři 
zadržení osob páchající trestnou činnost 
Požadavky: čistý výpis z trestního rejst říku, certifikát strážného výhodou, 
praxe v oblasti security výhodou, um ění jednat s lidmi, základy etiky. 
Preferujeme zkušenosti 
Vhodné i pro ženy.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630400750 

Požadovaná profese:  Ostraha  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SONYA AGENCY, s. r. o. , IČ 24241105 

  Místo výkonu práce: 
SONYA AGENCY, s. r. o. - DM drogerie Zlín (OC Zlaté Jablko), nám ěstí 
Míru 174, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Milena Do čekalová , tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 73 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajišt ění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce p ři 
zadržení osob páchající trestnou činnost. 
Požadavky: čistý trestní rejst řík, certifikát strážného výhodou, praxe v 
oblasti security výhodou. 
Kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649280733 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Otrokovice, Napajedelská 1809, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výho dou, není však 
podmínkou.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385210746 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 

  Místo výkonu práce: 
Pharm Invest, s. r. o. - Zlín DM drogerie - Tyršovo náb ř., Tyršovo náb řeží 
5496, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Martina Šromová , tel.: +420 731 988 699 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p říjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385140712 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 

  Místo výkonu práce: 
Pharm Invest, s. r. o. - Zlín Albert - Okružní 4701, Okružní 4701, 760  05 Zlín 
5 

  Komu se hlásit: Martina Šromová , tel.: +420 731 988 699 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p říjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385200755 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Napajedla, Náb řeží 1357, 763 61 Napajedla  



  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výhodou, ne ní však 
podmínkou.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385180773 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Zlín Náb řeží, Nábřeží 5428, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výho dou, není však 
podmínkou.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385190764 

Požadovaná profese:  Ostraha.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Vizovice, Zlínská 1227, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p říjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivo st, 
dochvilnost 
 
Pozn. doporu čenky nem ůžeme potvrzovat do 3 dn ů, jelikož jezdíme po 
celé republice.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467450741 

Požadovaná profese:  Ostraha prodejny.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s.  r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Zlín Okružní 5454, Okružní 5454, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: p říjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivo st, 
dochvilnost.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385160791 

Požadovaná profese:  Ostraha prodejny.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s. r. o. , IČ 27786315 

  Místo výkonu práce: 
Pharm Invest, s. r. o. - Luhačovice, Uherskobrodská 1045, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: p říjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivo st, 
dochvilnost.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385150703 

Požadovaná profese:  Ostraha prodejny.  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pharm Invest, s.  r. o. , IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest, s. r. o. - Zlín Díly, Díly VI 5478, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tereza Kozáková , tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: p říjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivo st, 
dochvilnost.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385170782 

Požadovaná profese:  Ostraha prodejny - strážní  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Samcor s.r.o. , IČ 25738453 
  Místo výkonu práce: Samcor s.r.o. - NC Zlaté Jablko, nám ěstí Míru 174, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kačor Petr , tel.: +420 739 601 050, e-mail: p.kacor@samcor.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 110 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o ostrahu v prodejnách s luxusním zbožím a  potraavinami  
Pracovní doba je nerovnom ěrná dle rozpisu služeb 
 
Výhody: pen ěžité výhody za výhon a záchyty, poskytování záloh  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12829940711 

Požadovaná profese:  Pracovníci ostrahy  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pro Bank Security a.s. , IČ 25387901 

  Místo výkonu práce: 
Pro Bank Security a.s. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1180, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Bronislava Plisková , tel.: +420 773 087 670, e-mail: 
bronislavap@probank.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno p ředevším pro OZP I. a II. st.  
Nepřetržitý provoz, no ční směny 12 hod, obch ůzková činnost se psem  
Podmínkou je p řiměřený zdravotní stav, trestní bezúhonnost. 
Náborový p říspěvek až 10 tis. K č, věrnostní odm ěny, dlouhodobá 
perspektiva  

Poslední zm ěna: 13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667970790 

Požadovaná profese:  Pracovník bezpe čnostní agentury  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ASTREMA, spol. s r. o. , IČ 49447084, http://www.astrema.cz 
  Místo výkonu práce: ASTREMA, spol. s r. o. - sídlo, J. Jab ůrkové 308, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Pavel Strachota, Jednatel , tel.: +420 571 118 451 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 6.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 do 90 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Bezpečnostní služba Astrema p řijme pracovníky/pracovnice pro ostrahu 
objektu v Otrokovicích. Ranní sm ěna Po - Pá od 6,00 do 
18,00.Zaměstnanci náleží za odpracovanou sm ěnu stravenky v hodnot ě 
60,- Kč + odměny. Základní znalost AJ a znalost obsluhy PC je výho dou. 
Kontakt v dob ě od 8,00 do 14,00 na tel. 571 118 451 nebo 
kontrola@astrema.cz  

Poslední zm ěna: 5.6.2017 09:16:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12671970779 



Požadovaná profese:  Pracovník bezpečnostní agentury  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kontaktní informace jsou uvedeny v poznámce.  
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Noční provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 do 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme pracovníka pro ostrahu  objektu na Lešné. Pracovní doba 18,00 -
6,00.Za odpracovanou sm ěnu náleží stravenka v hodnot ě 60,- Kč. Kontakt 
kontrola@astrema.cz, tel. 571 118 451 PO-Pá od 8,00 -14,00 hod.  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 10:15:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12747270715 

Požadovaná profese:  Strážce/ná - Zlín - brigádn ě 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s. , IČ 25719751 
  Místo výkonu práce: Zlín, Centro Zlín, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Náborové odd ělení , tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

Vlastnosti volného mís ta 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 75 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

místo výkonu práce:t řída 3. května č.p. 1170, 763 02 Zlín 4 - Malenovice  
kontakt: Náborové odd ělení, tel.: 800 111 112, e-mail: prace@m2c.eu 
Nechodit na adresu fyzického pracovišt ě, nejd říve kontakt. 
 
Náplň práce: 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Komunikace s návšt ěvníkem – poskytování pot řebných informací 
• Kontrola a organizace pohybu majetku 
• Kontrola bezpe čnosti v rámci objektu 
• Kontrola čistoty a vybavení st řeženého objektu 
• Identifikace organizovaných skupin kapsá řů a podpora p ři jejich 
eliminaci 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Odpovídající finan ční ohodnocení 
• Zázemí stabilní spole čnosti 
• Možnost dlouhodobé spolupráce 
• Kompletní uniformu a p říspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového r ůstu 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajišt ění ubytovny  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 16:25:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12837490706 



Požadovaná profese:  Strážný  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HUNTERS Security s.r.o. , IČ 24164798 
  Místo výkonu práce: HUNTERS security s.r.o. 001, nám ěstí Míru 174, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Josef Lejsek , tel.: +420 773 774 212, e-mail: josef.lejsek@hunterssecurity.cz, 
adresa: Rýmařovská 434, 19000 Praha 9  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2016 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme:  
dobrý pracovní kolektiv  
práci pro renomovanou spole čnost  
odpovídající platové podmínky  
zaškolení  
možnost získání osv ědčení o profesní (díl čí) kvalifikaci Strážný 68-008 E  
 
Na osobní pohovor budou p řizváni pouze vybraní uchaze či na základ ě 
zaslaných životopis ů nebo telefonátu zástupci naší firmy. Na uvedený 
email prosím zašlete Váš životopis.  

Poslední zm ěna: 2.6.2016 22:06:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 9, číslo volného místa: 
10896840709 

Požadovaná profese:  Strážný pro ZOO a zámek Zlín - Lešná  
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. , IČ 27810941 
  Místo výkonu práce: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. - Štípa, Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín 12  
  Komu se hlásit: Ing. Petr Dufka , e-mail: dufka@centr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.7.2017 do 5.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poskytování služeb spojených s ostrahou are álu ZOO a 
zámku Zlín - Lešná, práce na vjezdových vrátnicích do provoz ů, kde je 
pohyb osob a pr ůjezdy osobních a nákladních vozidel s materiálem, 
dohled na pr ůchod návšt ěvníků přes turnikety, vedení dokumentace 
klienta, zajišt ění ostrahy objektu, poch ůzková činnost, 12-ti hod. sm ěny 
Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek 
Požadujeme: neprezentativní a p říjemné vystupování, pe člivost, 
spolehlivost, flexibilita, aktivní p řístup k práci, práce na PC na základní 
úrovni 
praxe na obdobné pozici výhodou  
K CV přiložte fotografii. 
Nabízíme: zázemí silné a stabilní spole čnosti 
možnost dalšího vzd ělávání, práci v p říjemném a p řátelském prost ředí, 
profesionální zaškolení, nástup dle dohody (HPP/DPP),  profesionální 
zaškolení 
Nástup ihned. 
HPP na dobu ur čitou 1 rok s možností prodloužení.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927570726 



Požadovaná profese:  Pracovníci ostrahy, strážní (54142)  
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MINOS - IMS, s.r.o. , IČ 25361643 
  Místo výkonu práce: MINOS - IMS, s.r.o. - ZOO Zlín, Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín 12  
  Komu se hlásit: Naďa Kühtreiberová , tel.: +420 603 700 475, e-mail: minos@minos-ims.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poch ůzka, práce na vrátnici  
Požadavky: slušné vystupování 
Výhody: p říplatky, prémie  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907450792 

Požadovaná profese:  Pracovníci pro ru ční mytí vozidel (9122) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: ZLINER, s. r. o. , IČ 45479534 
  Místo výkonu práce: ZLINER, s. r. o. - Zlín 4 - sídlo, t řída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Jana Ko čařová, Personalistka , tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Zliner hledá do autosalonu a servisu vozidel p racovníka pro 
strojní a ru ční mytí osobních vozidel, lešt ění, voskování, čištění interiér ů. 
Zájemci hlaste se bu ď na email: personalista@zliner.cz, nebo na mob.: 
7344233466 

Poslední zm ěna: 22.6.2017 13:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913440736 

Požadovaná profese:  Psaní textu /vytvá ření obsahu/ pro zahradnictví  
  Pracovníci pro zpracování textů (41311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vydržím sed ě u počítače a psát /fotit, upravovat text, nahrávat obrázky/  
Výborná čeština, pravopis a stylistika - baví m ě psat, umim psat rychle a 
dob ře 
Píšu rychle všemi deseti prsty a pracuji s po čítačem rychle 



Umím se inspirovat článkem alespo ň v jednom cizím jazyku, ambice  
Požadavky: píše zakaznicky oritentované popisky pro duktu, návody k 
pěstování, nabadá lidi k ekologickému chovaní, u čí lidi p ěstovat, opravuje 
pomocí CMS chyby na webech, optimalizace produktoveh o porfolia, 
aktualizace produktove nabídky, sprava webu  
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830240732 

Požadovaná profese:  Pečovatelka v sociálních službách  

  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb senior ům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Marie Walnerová , tel.: +420 601 572 401, e-mail: 
walnerova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 8 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 15 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o p římou obslužnou pé či klient ů, podporu jejich 
samostatnosti,aktivizaci klient ů,pomoc p ři zajišt ění stravy a hygien ě. 

Poslední zm ěna: 8.6.2017 15:35:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12837640765 

Požadovaná profese:  Pracovník p římé obslužné pé če v sociálních službách  
  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Domov pro seniory Napajedla, p. o. , IČ 70850976, http://www.dsnapajedla.cz 

  Místo výkonu práce: 
Domov pro seniory Napajedla, p říspěvková organizace [287], Husova 
1165, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Monika Stoklásková , tel.: +420 577 942 045, e-mail: 
vedouciprimepece@dsnapajedla.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 do 14.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme zaměstnání ve stabilní organizaci, práci, která má smys l, 
zaškolení a odbornou podporu, další vzd ělávání v oboru, zam ěstnanecké 
výhody, p říplatky za práci v nep řetržitém pracovním režimu. 
Požadujeme: komunika ční schopnosti, kladný vztah k lidem, senior ům, 
odolnost v ůči stresu, spolehlivost, pracovitost, flexibilitu, s chopnost 
samostatné i týmové práce, znalost práce na PC, tres tní bezúhonnost, 
středoškolské vzd ělání výhodou, absolvování akreditovaného kursu 
Pracovník v soc. službách výhodou. 
Náplň práce: zajiš ťování p římé obslužné pé če o klienty, podpora a rozvoj 
jejich sob ěstačnosti dle individuálních pot řeb klienta, individuálního 
plánu a plánu pé če. 
Pracovní pom ěr s možností prodloužení, nástup možný ihned. Jde o  
nepřetržitý provoz - sm ěny: 6,30 – 18,30 h, 18,30 – 6,30 h.  

Poslední zm ěna:  11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12649440783 

Požadovaná profese:  Dělníci - svoza ři/třidi či odpad ů 
  Pracovníci s odpady (961) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. , IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. - VK Brumovská 1062, Brumovská 1062, 766 
01 Valašské Klobouky  

  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš , tel.: +420 577 132 602 
Vlastnosti  volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: d ělnická práce, práce ve sb ěrně - třídírn ě nebo na svozu 
odpadu, jednoduchá manuální práce, fyzicky náro čná práce, nárok na 
dotaci z ÚP výhodou, prac. doba: 6.00-14.30 hod, ne svátky, ne víkendy. 
Pracovní pom ěr s možností prodloužení na dobu neur čitou - jistota 
stabilní firmy. 
Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osob ně. 

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890870776 

Požadovaná profese:  Řidi či - svoz odpadu  
  Pracovníci s odpady (961) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. , IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. - SLA Osvobození 25, Osvobození 25, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, Jednatel , tel.: +420 577 132 602 
Vlastnosti  volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svoz odpadu, údržba vozidla, zpracování odp ovídající 
administrativy (zázn. o provozu vozidla).  
Luhačovice - Slavi čín - Valašské Klobouky 
Požadavky: ŘP sk. B + C (E výhodou), platný profesní pr ůkaz, čistý trestní 
rejst řík, praxe 5 let, spolehlivost, zodpov ědnost, sv ědomitost. 
Výhody:stravenky, 5 týdn ů dovolené, volné víkendy, práce pouze v 
regionu, možnost ubytování, možnost prodloužení pra covní smlouvy na 
dobu neur čitou, vhodné i pro d ůchodce - možnost brigády 
Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osob ně. 

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063870761 

Požadovaná profese:  Pracovníci informa čního centra a recepce  
  Pracovníci v informačních kancelářích (42250) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 14l15 Baťův institut, p říspěvková organizace , IČ 72563346 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Pavlína Mertová , e-mail: pavlina.mertova@14-15.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 16 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha elektronického vstupenkového a reze rvačního 
systému, zajišt ění pokladní služby, administrativní a organiza ční činnosti, 
zajišt ění návšt ěvnického provozu, poskytování informací návšt ěvníkům, 
vedení recepce a její plynulý chod, p řijímání a p řepojování telefonních 
hovor ů, příjem klient ů a návšt ěv, pomoc p ři organizaci spojené s 
prezentacemi klient ů, s výstavami a akcemi, prodej upomínkových 
předmětů, správa zasedacích místností 
Požadavky: minimální vzd ělání - ÚSO s maturitou, komunika ční 
dovednosti, znalost cizích jazyk ů výhodou, samostatnost, spolehlivost  
Výhody: p říspěvek na stravné, dovolená navíc 
Informace zasílejte nejpozd ěji do 8. 8. 2017 
 

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076040769 

Požadovaná profese:  Operátor, dispe čer pultu centrální ochrany  
  Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (54) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Integra, výrobní družstvo , Zlín, ve zkratce Integr a VD Zlín , IČ 00030970, 
http://www.integrazlin.cz 

  Místo výkonu práce: Integra, výrobní družstvo, Zlín, Bartošova 4341, 760  01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
P. Horáková P. Strnadová , tel.: +420 577 595 253,577 595 251,777 769 312, 
e-mail: strnadova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného  místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: uživatelské znalosti práce na PC a balík MS office, 
komunikativní a organiza ční schopnosti, trestní bezúhonnost, výhodou je 
osvědčení profesní kvalifikace "strážný, 68-008-E", práce  vhodná pro 
osoby zdravotn ě postižené  
Náplň práce: fyzická ostraha majetku 
Životopisy zasílejte na mail: strnadova@integrazlin .cz (jako p ředmět 
mailu uve ďte "PCO")  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749600752 

Požadovaná profese:  Strážní  
  Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (54) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Integra, výrobní družstvo , Zlín, ve zkratce Integra VD Zlín , IČ 00030970, 
http://www.integrazlin.cz 

  Místo výkonu práce: Integra, výrobní družstvo, Zlín, Bartošova 4341, 760  01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
P. Horáková P. Strnadová , tel.: +420 577 595 253,577 595 251,777 769 312, 
e-mail: strnadova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická  škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzická ostraha majetku  
Požadavky: fyzická zdatnost (více poch ůzek), výhodou je osv ědčení 
profesní kvalifikace "strážný, 68-008-E", práce je vhodná pro osoby 
zdravotn ě postižené 
Životopisy zasílejte na mail: strnadova@integrazlin .cz 

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749610743 

Požadovaná profese: Samoobslužná prádelna, prádlena, p říjem a výdej zakázek, obsluha 
praček a suši ček 

  Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (51690) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: PERSTYLE, s. r. o. , IČ 03962784 
  Místo výkonu práce: PERSTYLE, s. r. o. - Zlín, K Pasekám 2517, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Zdeněk Švehlík , tel.: +420 777 815 915, e-mail: perstyle@perstyle.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 15 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 5 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říjem a výdej zakázek v samoobslužné prádeln ě, občasná 
obsluha pra ček a suši ček.  
Místo je vymezeno pro OZP.  
Fyzicky nenáro čná práce s možností st řídání stání, sezení a odpo činku.  
Práce v malém kolektivu.  
Požadujeme p říjemné vystupování a zevn ějšek, komunikativnost a 
samostatné rozhodování.  
Výhody: p řizpůsobení pracovní doby dle požadavku OZP. Malý kolekt iv s 
perspektivou prodloužení pracovní smlouvy.  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676420751 

Požadovaná profese:  Asistent prodeje - práce na pokladn ě, na pultech, dopl ňování zboží  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kaufland Česká republika v. o. s. , IČ 25110161 
  Místo výkonu práce: Kaufland Česká republika v. o. s. - Vršava, Sokolská 5300, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Dagmar Metelová , tel.: +420 577 213 585, e-mail: cz2000pe@kaufland.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 32 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, flexibilita, p říjemné vystupování  
Náplň práce: práce na pokladn ě, práce na obslužných pultech, dopl ňování 
zboží 
Výhody: stravenky, dovolená navíc, multisport  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764650787 

Požadovaná profese:  Asistenti - asistenti prodeje vozidel  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IVOS Zlín,s.r.o. , IČ 26231727, http://www.ivoszlin.cz 
  Místo výkonu práce: Zlínská 390, 763 16 Fryšták  



  Komu se hlásit: Ing. Aleš Hu ňa, e-mail: autosalon@ivoszlin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B", spolehlivost, pracovní nasazení, loajáln ost  
Výhody: zdravotní masáže, kade řník, 3 dny volna navíc 
Osobn ě se hlásit ve firm ě v pracovní dny od 8 do 16 hod.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057350712 

Požadovaná profese:  Asistenti prodeje  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BIKERS CROWN, s.r.o. , IČ 25988140 

  Místo výkonu práce: 
BIKERS CROWN, s.r.o. - OC Domus Zlín, Zahradní 1215, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Kateřina Veselá , tel.: +420 604 234 787, e-mail: 
katerina.vesela@bikerscrown.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: aktivní prodej, komunikace se zákazníkem, p ráce na PC, 
starost o chod prodejny 
Požadavky: dobrá schopnost komunikace, časová flexibilita, spole hlivost, 
pečlivost, dobrá orientace na zákazníka 
Výhody: nákup na zam ěstnaneckou slevu, fina ční benefity, provize z 
prodeje, v ěrnostní p říplatek  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688910762 

Požadovaná profese:  Asistenti prodeje  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SILEX spol. s r.o. , IČ 00563714 
  Místo výkonu práce: SILEX spol. s r.o. - pracovišt ě Zlín, nám ěstí Míru 174, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Eva Křenková , e-mail: krenkova@silex.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: p říjemné vystupování, dobré komunika ční dovednosti, 
ochota pracovat ve 12 hodinových sm ěnách (krátký, dlouhý týden), 
zkušenosti s prodejem vítány 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972240778 

Požadovaná profese:  Prodava či chovatelských pot řeb - akvaristika  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 



  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Svatopluk Ond řej, IČ 60040327 
  Místo výkonu práce: Svatopluk Ond řej - Zlín, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Svatopluk Ond řej, e-mail: oceannutrition@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej zboží, pé če o zvířata na prodejn ě a činnosti s tím 
spojené. 
Požadavky: zkoušky pro prodej zví řat nebo vzd ělání v chovatelském 
oboru 
Výhody: osobní ohodnocení formou prémií  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12997720738 

Požadovaná profese:  Prodejce/ -kyně ve specializované prodejn ě 
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KARAMBOLA.CZ s. r. o. , IČ 24703273 

  Místo výkonu práce: 
KARAMBOLA.CZ s. r. o. - tř. T. B., třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: David Kubiš , e-mail: obchodnik@karambola.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vysoké pracovní nasazení, komunikace se zákazníky, 
příjemné vystupování, znalost práce na PC, zodpov ědnost, bezúhonnost, 
bydlišt ě Zlín a blízké okolí. 
Náplň práce: prodej ve specializované prodejn ě ve Zlíně, administrativní 
činnost.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638540796 

Požadovaná profese:  Prodejci  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VITALWELL GROUP s.r.o. , IČ 25303864 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lebánek Patrik , e-mail: lebanek@vitalwell.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obchodní dovednosti výhodou, komunikace se zákazníky, 
příjemné vystupování, znalost práce na PC, zodpov ědnost, bezúhonnost, 
bydlišt ě Zlín a blízké okolí. 



Náplň práce: prodej v prodejn ě ve Zlíně, administrativní činnost.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050300752 

Požadovaná profese:  Prodejci TZB  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ACCORRONI CZ, spol. s r.o. , IČ 25338145 
  Místo výkonu práce: budova IH Moskva, nám ěstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Dagmar Vávrová , e-mail: zuzana@accorroni-cz.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p ředchozí praxe v prodeji TZB vítána  
AJ pasivn ě, řidi čský pr ůkaz sk. B, MS Office (excel, word), Outlook, 
časová flexibilita 
Náplň práce: objednávky za řízení a náhradních díl ů u výrobce, prodej 
průmyslových topných a chladicích za řízení a náhradních díl ů, 
komunikace se servisními techniky, komunikace s pro jektanty a 
obchodními firmami, aktualizace informací na webu 
odpov ědnost za p řeklady katalog ů a jejich výrobu (spolupráce s grafikem)  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764490737 

Požadovaná profese:  Projekt manager car rental  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AMILO Car a.s. , IČ 28278801 
  Místo výkonu práce: Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: AMILO Car a.s. , e-mail: zivotopisy@trendgroup.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 60 000 Kč/měsíc  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE JE V PRAZE!  
 
Hledáme TEBE. 
 
To sice říká každý, ale my jsme p řesvědčeni, že když se potkáme v 5ti z 
těchto bod ů, jsi náš člověk: 
 
® autař (víš, co se po tob ě bude chtít, když se řekne rental, sales, 
remarketing) 
® samostatný (budeš se zodpovídat za veškerou agend u majiteli, zbytek 
bude na tob ě) 
® zapálenec, znalec zna čky Mercedes-Benz, ješt ě lépe model ů AMG 
® startupista senior (rád se podílíš na nových proj ektech, které mají velmi 
silnou vizi) 
® kreativní (dokážeš řídit a rozvíjet projekty a posouvat v ěci dál) 
® cestovatel s oblibou mati čky Prahy a Evropy, (nemusíš v Praze bydlet, 
ale měl bys být schopný tam každý týden dojížd ět, do Evropy se podíváš 
určitě jednou m ěsíčně) 



® angli čtiná ř (náš projekt má Evropský rozm ěr, je tedy pot řeba um ět 
komunikovat i za hranicemi naší zem ě) 
 
Pokud sis minimáln ě 5x řekl: "ano, to jsem p řesně já", pošli nám své CV a 
motiva ční dopis a my se Ti ozveme, jestli se nám hodíš do týmu práv ě Ty. 
Pozveme T ě na pohovor a dáme Ti úkol. A t řeba se domluvíme. 
 
 
Co Ti nabídneme my? 
 
® Práci na plný úvazek a tomu odpovídající platové ohodnocení dle 
spln ěných cíl ů + bonusový systém 
® Budeš mít šanci řídit ideov ě velmi silný projekt, komunikovat s majiteli 
velkých firem  
® Mít k dispozici služební automobil zna čky Mercedes-Benz 
 
Způsob prvního kontaktu se zam ěstnavatelem: e-mail.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12689040742 

Požadovaná profese:  Technicko - administrativní pracovníci - prodejci  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KARAMBOLA.CZ s. r. o. , IČ 24703273 

  Místo výkonu práce: 
KARAMBOLA.CZ s. r. o. - tř. T. B., třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: David Kubiš , e-mail: obchodnik@karambola.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obchodní dovednosti, komunikace se zákaz níky, p říjemné 
vystupování, znalost práce na PC, zodpov ědnost, bezúhonnost, bydlišt ě 
Zlín a blízké okolí. 
Náplň práce: prodej v prodejn ě ve Zlíně, administrativní činnost.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964290755 

Požadovaná profese:  Technickoadministrativní pracovník  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marek Pavlík , IČ 73812617 
  Místo výkonu práce: Marek Pavlík - Vodní, Vodní 105, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Personální odd ělení , e-mail: personalni@dimapa.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Technickoadministrativní pracovník - prodejce. Požadujeme vysoké 
pracovní nasazení, spolehlivost, technické myšlení,  komunikativnost, 
angli čtina výhodou, slovenština výhodou - administrace sl ovenského e-
shopu, častá komunikace se zákazníky 
Nástup možný ihned.  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011880798 



Požadovaná profese:  Vedoucí obslužného pultu  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: Rosa market s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 377, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Dagmar Vilímková , tel.: +420 724 412 896, e-mail: dvilimkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zam ěstnanc ů rádi p řijmeme kolegu /gyni, 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem, alespo ň základní znalost práce na PC.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964380771 

Požadovaná profese:  Zástupce vedoucí prodejny  
  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: Rosa market s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 377, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Dagmar Vilímková , tel.: +420 724 412 896, e-mail: dvilimkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 11.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem, alespo ň základní znalost práce na PC.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991960781 

Požadovaná profese:  Konzultant/ka zna čkové prodejny, Zlín  
  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (52499) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: T-Mobile Czech Republic, a. s. , IČ 64949681 
  Místo výkonu práce: T-Mobile Czech Republic, a. s. - Zlín, Rašínova 70, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Denisa JU ŘÍKOVÁ , e-mail: denisa.jurikova@motivp.com, adresa: Tomíčkova 
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek,  minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 8 500 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jsi po škole a uvažuješ, kam dál? Máš zkušenosti a p řišel čas na změnu? 
Nabízíme spoustu možností pro karierní i osobní rozv oj a tak u nás najde 
uplatn ění nová ček na trhu práce i ost řílený pracant. Zalíbení v prodeji a 
komunikaci s lidmi bys však m ěl/a mít v sob ě :) 
 
Koho hledáme?  
Tebe, pokud jsou pro tebe výzvy motorem a ne brzdou . Hledáme dravost, 
obchodního ducha oko řeněného sout ěživostí, um ění zkrotit p řidělený 



počítač a prokousat se trochou toho nezbytného papírování.  Ukaž nám, že 
umíš máknout, máš tah na branku, a my ti ukážeme, c o s tím všechno 
vykouzlíš :) 
 
Co budeš d ělat? 
Těšíme se na posilu do týmu konzultant ů, kteří každý den prodávají našim 
zákazníkům nejvhodn ější řešení a sdílí jejich radosti, starosti, šet ří čas a 
rozši řují obzory - zkrátka d ělají zákazník ům život snazší díky nabízeným 
službám. Okoukneš komunika ční a prodejní strategie našich ost řílených 
konzultant ů, které ur čitě využiješ nejen v práci. Po úvodním zaškolení t ě 
čeká čas na rozkoukání a ut řídění všech nových informací. Pak už to bude 
celé jenom o tob ě - a tak hurá za zákazníky. Ale neboj, podpora od t ýmu i 
manažerky/manažera je u nás samoz řejmostí, takže na nic nebudeš 
sama/sám. Na prodejn ě najdeš tým, který s tebou oslaví všechny tvoje 
úspěchy a pom ůže ti s každou obtíží, tak neváhej a p řidej se k nám! 
 
Vaše CV zasílejte na mail denisa.jurikova@motivp.com  
 
Co nabízíme: 
týden dovolené navíc 
2 dny osobního volna 
výběr služebního telefonu ze sou časných novinek na trhu, neomezený 
tarif s 15GB dat 
stravenky 
nadstandardní zdravotní pé či 
slevu na služby T-Mobile a zboží desítek našich par tnerů 
smlouvu na dobu ur čitou s možností prodloužení 
možnost flexibilních sm ěn 
zaměstnanecké výhody v systému Cafeterie (10 000,- K č na rok u plného 
úvazku po 6 m ěsících) 
penzijní p řipojišt ění (1,5 % po roce u nás)  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039560718 

Požadovaná profese:  Obchodník junior  
  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (52499) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Dagmar Stra ňáková , tel.: +420 604 748 319, e-mail: 
dagmar.stranakova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  

Práce s PC - internet a elektronická pošta   
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)   
Práce s PC - textový editor (Word)   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Pracovní nápl ň: aktivní prodej – nabízení všech aktivit zam ěstnavatele, 
zejména zboží a služeb v oblasti IT, udržování a pr ohlubování současných 
obchodních vztah ů, 
- obchodní podporu p ři realizaci zakázek, spokojenost zákazník ů, trvalé 
zlepšování kvality služeb poskytovaných zákazník ům, aktivní vy řizování 
příchozích telefonických hovor ů, zpracování p řijatých poptávek od 
zákazníků, tvorba nabídek, vy řizování objednávek zákazník ů, aktualizaci 
databáze zákazník ů, efektivní spolupráci s ostatními odd ěleními 
zaměstnavatele 
- Požadavky: min. SŠ vzd ělání s maturitou, pozice vhodná i pro 



absolventy, orientace v oblasti IT a zájem o aktuál ní dění v oboru 
výhodou, znalost MS Office, samostatnost a spolehli vost, 
komunikativnost a řešení problém ů, ochota u čit se novým v ěcem, 
řidi čský pr ůkaz skupiny B 
- Nabízíme: hlavní pracovní pom ěr, profesní a osobnostní r ůst v 
dynamické spole čnosti, školení, práce s moderními technologiemi, 
firemní benefity, nástup možný ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
dagmar.stranakova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13055030763 

Požadovaná profese:  Pracovníci klientského centra  
  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (4222) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Holub , tel.: +420 724 843 786, e-mail: martin.holub@emea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 
osoby vyžadující bezbariérový přístup. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníky v rámci projektu klientského 
centra, zejména pak technická podpora. D ůležitá je znalost opera čního 
systému Android, z nejv ětší části je pracovní nápl ň tvo řena telefonickou a 
emailovou komunikací, dalšími komunika čními kanály, které pracovník 
klientského centra obsluhuje, je chat a sociální sí tě. Nejedná se o aktivní 
telemarketing, nýbrž o zákaznický servis 
Výhody: p říspěvek na stravné 
 

Poslední zm ěna: 30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783440754 

Požadovaná profese:  Pracovníci klientského centra rumunsky hovo řící 
  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (4222) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Holub , tel.: +420 724 843 786, e-mail: martin.holub@emea.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 
osoby vyžadující bezbariérový přístup. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníky v rámci projektu kl ientského 
centra, pracovní nápl ň je tvo řena telefonickou a emailovou komunikací, 
dalšími komunika čními kanály, které pracovník klientského centra 
obsluhuje, je chat a sociální sít ě. Nejedná se o aktivní telemarketing, 



nýbrž o zákaznický servis  
Požadavky: znalost jak českého tak rumunského jazyka, sou částí práce 
bude komunikace v rumunském jazyce 
Výhody: p říspěvek na stravné 
 

Poslední zm ěna: 30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783430763 

Požadovaná profese:  Lékař/ka 
  Praktičtí lékaři (2211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KNEBL, spol. s r.o. , IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janá čka 379, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Anna Kneblová , tel.: +420 577 131 102, e-mail: 
kneblova@luhacovicepraha.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 do 45 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je p říjem pacient ů podle zaslaných a schválených 
lázeňských návrh ů, rozpis lé čebných procedur, kontrola pr ůběhu lé čby, 
vypracování propoušt ěcí zprávy u láze ňských pacient ů a některých 
skupin lé čených krátkodobých pobyt ů. Pracujeme s programem Medicus. 
Vhodné i pro d ůchodce s odpovídajícím vzd ěláním. 
Výhody: p říspěvek na stravu, prémie. 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890890758 

Požadovaná profese:  Prodava č domácích elektrospot řebičů 
  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. , IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Dušan Fiurášek , tel.: +420 581 259 161, e-mail: fiurasek@emos.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2016 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Hledáme zam ěstnance do nov ě otevírané prodejny.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10953590753 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka Elektro Euronics, Ak. Bedrny 383, Hradec Králové  
  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. , IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 
  Místo výkonu práce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 



Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka , tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 11.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme práv ě Vás? 
Rádi komunikujete s lidmi, v ěnujete se jim a umíte poradit? 
Víte, jak si získat zákazníka? 
Chcete se dále vzd ělávat v oboru elektro? 
Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
S prací na po čítači si umíte poradit? 
Odpov ěděli jste na vše ano? Pak je tato práce práv ě pro Vás! 
 
Co u nás budete d ělat? 
Prodávat trendy produkty, novinky či vychytávky do domácnosti. 
Rozši řovat lidem obzory, vždy pro n ě budete mít zajímavé novinky a akce.  
Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vés t evidenci. 
Pečovat o zákazníky prodejny, nap ř. jim pomáhat s reklamacemi. 
Počítat peníze v pokladn ě a hlídat, aby se nerozkutálely. 
Láká Vás to? Poj ďte do toho s námi! 
Čeká vás práce na plný úvazek v p říjemném kolektivu. 
Dostanete motivující ohodnocení 15 000 - 27 000 K č. 
Získáte zajímavé benefity (stravenky aj.). 
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics , Ak. Bedrny 383 , Hradec Králové. 
Kdy m ůžete začít? 
Třeba hned!  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12988980747 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka, Elektro Euronics, Galerie Písek  
  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. , IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka , tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme práv ě Vás? 
* Rádi komunikujete s lidmi a umíte poradit? 
* Víte, jak si získat zákazníka? 
* Chcete se dále vzd ělávat v oboru elektro? 
* Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
Co u nás budete d ělat? 
* Prodávat trendy produkty,vychytávky do domácnosti . 
* Rozši řovat lidem obzory, vždy pro n ě budete mít zajímavé novinky a 
akce. 
* Přebírat, kontrolovat zboží a vést jeho evidenci. 
* Pečovat o zákazníky prodejny. 
* Počítat peníze v pokladn ě a hlídat, aby se nerozkutálely. 



Láká Vás to? Poj ďte do toho s námi!  
* Čeká vás práce na plný úvazek v p říjemném kolektivu. 
* Motivující ohodnocení až 25 000K č. 
* Příspěvek na jídlo ve form ě stravenek, 
* Slevy na všechny produkty na našich prodejnách a e-shopech, 
* Výhodné ceny volání pro Vás a Vaše blízké, 
* 5 dnů volna na nemoc, 
* Výhodné ceny elekt řiny a plynu do Vaší domácnosti, 
* Příspěvek na zubní ošet ření, 
* Slevy na pobyt na našich hotelech v srdci Beskyd, 
* Příspěvek na životní pojišt ění, 
* Odměny p ři významných životních událostech a jubileích.  
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics, Galerie Písek, Hradiš ťská 49, 397 01 Písek. 
Kdy m ůžete začít? 
Od 1.4.2017 nebo dohodou. 
Zaujala Vás naše nabídka? Své životopisy prosím zas ílejte na 
vaculikoval@hptronic.cz) 
Těším se na spolupráci s Vámi!  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12251250739 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka elektro Euronics Jablonec nad Nisou  
  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. , IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Marcela Chytilová, personalistka , e-mail: personalni@hptronic.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme práv ě Vás? 
Rádi komunikujete s lidmi, v ěnujete se jim a umíte poradit? 
Víte, jak si získat zákazníka? 
Chcete na sob ě pracovat a dále se vzd ělávat v oboru elektro? 
Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
Odpov ěděli jste na vše ano? Pak je tato práce práv ě pro Vás! 
 
Co u nás budete d ělat? 
Prodávat trendy produkty, novinky či vychytávky do domácnosti. 
Rozši řovat lidem obzory, vždy pro n ě budete mít zajímavé novinky a akce.  
Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vés t evidenci. 
Spolupracovat v oblasti logistiky a rozvozu zboží. 
Pečovat o zákazníky prodejny, nap ř. jim pomáhat s reklamacemi. 
Počítat peníze v pokladn ě a hlídat, aby se nerozkutálely. 
 
Láká Vás to? Poj ďte do toho s námi! 
Čeká vás práce na plný úvazek v p říjemném kolektivu. 
Dostanete motivující ohodnocení 18 000 - 25 000 K č. 
Získáte zam ěstnanecké benefity. 
 
Kde budete pracovat? 
V Euronics Elektro Jablonec nad Nisou 
 
Kdy m ůžete začít? 
Třeba hned! 
 



Zaujala Vás naše nabídka? Pak nás neváhejte kontakt ovat!  
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu: HP TRONIC Z lín, spol. 
s r.o., personální odd ělení, Prštné - Kútiky 637, 760 01 Zlín, mail: 
personalni@hptronic.cz.  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12918880787 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka Elektro Euronics, Pelh řimov  
  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. , IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka , tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme práv ě Vás? 
* Rádi komunikujete s lidmi a umíte jim poradit? 
* Víte, jak si získat zákazníka? 
* Chcete se dále vzd ělávat v oboru elektro? 
* Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
 
Co u nás budete d ělat? 
* Prodávat trendy produkty,vychytávky do domácnosti . 
* Rozši řovat lidem obzory, vždy pro n ě budete mít zajímavé novinky a 
akce. 
* Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vés t evidenci. 
* Pečovat o zákazníky prodejny, nap ř. jim pomáhat s reklamacemi. 
* Počítat peníze v pokladn ě a hlídat, aby se nerozkutálely. 
 
Láká Vás to? Poj ďte do toho s námi! 
* Čeká vás práce na plný úvazek v p říjemném kolektivu. 
* Motivující ohodnocení ve výši 15 000 – 25 000 K č. 
 
Získáte spoustu zajímavých benefit ů: 
* Příspěvek na jídlo ve form ě stravenek. 
* Slevy na všechny produkty na našich prodejnách a e-shopech. 
* Výhodné ceny volání pro Vás a Vaše blízké. 
* 5 dnů volna na nemoc. 
* Výhodné ceny elekt řiny a plynu do Vaší domácnosti. 
* Příspěvek na zubní ošet ření. 
* Slevy na pobyt na našich hotelech v srdci Beskyd. 
* Příspěvek na životní pojišt ění. 
* Odměny p ři významných životních událostech a jubilejních. 
 
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics, Pražská 3024/10, 393 01 Pelh řimov. 
 
Kdy m ůžete začít? 
Třeba hned!  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12979720739 

Požadovaná profese:  Brigáda -Prodava č/ka v prodejn ě Karlovy pekárny - Otrokovice  
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Karlova pekárna s.r.o. , IČ 00568431 

  Místo výkonu práce: 
prodejna Karlovy pekárny - Otrokovice, Nám. 3 kv ětna1790, 765 02, nám. 
3. května 1790, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Martina Hnilová , tel.: +420 773 937 770, e-mail: kpotrokovice@karlova-
pekarna.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme brigádníka/ci pro prodejnu Karlovy pekárny v Otrokovicích  
 
Očekáváme:  
- zkušenost v prodeji pe čiva nebo potravin je výhodou  
- spolehlivost, d ůslednost, časovou flexibilitu 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní pr ůkaz  
 
Nabízíme:  
- práci ve firm ě s dlouholetou tradicí 
Možnost nástupu: IHNED 
 
V případě, že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám sv ůj životopis na 
následující e-mailovou adresu: kpotrokovicea@karlov a-pekarna.cz  
nebo volejte na tel. č.: 773 937 770 

Poslední zm ěna: 26.7.2017 08:05:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-venkov, číslo volného 
místa: 10854200770 

Požadovaná profese:  Prodava či chlazených jídel  
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: QUICKDELI s.r.o. , IČ 28938241 

  Místo výkonu práce: 
QUICKDELI s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: Jakub Hol čík, tel.: +420 776 111 228, e-mail: jakub@dnesnevarim.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 300 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodej chlazených jídel v OC centro Malenovice  
Požadavky: samostatnost, kladný p řístup k práce 
Pracovní doba: dlouhý/krátký týden, Po-Ne 9-20 hod.  
Výhody: sleva na produkty  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853440707 

Požadovaná profese:  Prodava či maso / uzeniny  
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Beskydské uzeniny, a.s. , IČ 26790203 
  Místo výkonu práce: Beskydské uzeniny, a.s. - Vizovice, Zlínská 1227, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Žaneta Šamšulová , tel.: +420 604 297 088,739 328 971, e-mail: 
zaneta.samsulova@chodura.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 21 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, aktivní p řístup k práci, pro -zákaznická orientace, 
příjemné vystupování. zkušenosti v prodeji vítaný, čistý trestní rejst řík, 
schopnost komunikovat se zákazníkem, základní znalo st práce na PC  
Nabízíme: zaškolení na našich prodejnách, perspektiv ní zaměstnání, 
stravenky, dobré plat.podmínky, zajímavou práci v p říjemném prost ředí 
nové prodejny  
Nástup ihned  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006430756 

Požadovaná profese:  Prodava či prodejny masa a uzeniny  
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Řeznictví H+H, s.r.o. , IČ 26788942 
  Místo výkonu práce: Řeznictví H+H, s.r.o. - Soudní, Soudní 754, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Ivo Kraus , tel.: +420 734 282 124, e-mail: kraus.ivo@reznictvi-hh.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 75 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyu čení v oboru prodava č/ka nebo praxi na prodejn ě, praxe v 
prodeji masa/uzenin velkou výhodou, pracovitost, zo dpov ědnost, 
spolehlivost, komunikativnost.  
Možnost prodloužení smlouvy na neur čito. 
Výhody: zam ěstnanecké balí čky, zvýhodn ěné nákupy, t ři dny dovolené 
navíc, p řísp. zaměstnavatele na penz. p řipojišt ění 

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676280780 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - maso, uzeniny, lah ůdky - LUHAČOVICE 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PMU CZ, a.s., IČ 25013165 

  Místo výkonu práce: 
PMU CZ, a.s., pracovišt ě Luhačovice, Uherskobrodská 1045, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Adéla Lehká, personalista , tel.: +420 416 856 107, e-mail: 
alehka@prochazka.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody:  Jiné výhody, bonusy za pln ění tržeb, zam ěstnanecké nákupy, stravenky  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penn y 
Marketu ve m ěstě LUHAČOVICE.  
 
Pracovní nápl ň  
• příprava a prodej uzenin, lah ůdek a pe čiva  



• manipulace se zbožím, p řepravkami  
• aranžování  
• úklid prodejny  
 
Požadujeme  
• chu ť do práce  
• vyučení v oboru (prodava č nebo řezník) výhodou  
• nezaučené zaučíme  
 
Nabízíme  
• pracovní pom ěr na dobu neur čitou  
• zaměstnání v tradi čním českém řeznictví  
• bonusy za pln ění tržeb, zam ěstnanecké nákupy, stravenky  
 
V případě zájmu se dostavte v dopoledních hodinách p římo na prodejnu, 
nebo sv ůj životopis zašlete na alehka@prochazka.cz.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného 
místa: 13047560793 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka Karlova pekárna Otrokovice  
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Karlova pekárna s.r.o. , IČ 00568431 

  Místo výkonu práce: 
prodejna Karlovy pekárny - Otrokovice, Nám. 3 kv ětna1790, 765 02, nám. 
3. května 1790, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Martina Hnilová , tel.: +420 773 937 770, e-mail: kpotrokovice@karlova-
pekarna.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovité, ochotné, usm ěvavé a loajální zam ěstnankyn ě a 
zaměstnance do stálého pracovního pom ěru i na brigádu na prodejnu 
Karlovy pekárny v Otrokovicích 
 
Očekáváme: 
- zkušenost v prodeji pe čiva nebo praxi v potravinách 
- vyu čení v oboru prodava č/ka ( je výhodou) 
- spolehlivost, d ůslednost, časová flexibilita 
- zdravotní pr ůkaz 
 
Nabízíme: 
- prémie z tržby 
- příplatky za soboty a ned ěle 
- příplatky za no ční směny za svátky 
- práci ve firm ě s dlouholetou tradicí 
 
Možnost nástupu: IHNED 
 
V případě že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám sv ůj životopis na 
následující e-mailovou adresu : kpotrokovice@karlov a-pekarna.cz nebo 
volejte na tel. 773 937 770  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 08:05:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-venkov, číslo volného 
místa: 10854190779 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - pokladní  
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 



  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Zlín - Dřevnická, D řevnická 4009/14, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jiří Marek , tel.: +420 724 412 907, e-mail: jmarek@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem  

Poslední zm ěna: 3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799900781 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - pokladní  
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: Rosa market s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 377, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Dagmar Vilímková , tel.: +420 724 412 896, e-mail: dvilimkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799890790 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - pokladní  
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Zlín - Křiby, K řiby 4718, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Nikola Kapková , tel.: +420 724 238 804, e-mail: nkapkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799880702 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - pokladní  
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Trnava, Trnava 251, 763 18 Trnava u Zlína  
  Komu se hlásit: Jiří Marek , tel.: +420 724 412 907, e-mail: jmarek@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: o čekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné 
vystupování, ochotu u čit se novým v ěcem. Vhodné i pro absolventy.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907610745 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka - pokladní  
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Lukov, U Pivovaru 300, 763 17 Lukov u Zlína  
  Komu se hlásit: Roman Postava , tel.: +420 724 412 970, e-mail: dvilimkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050530739 

Požadovaná profese:  Asistenti prodeje - prodava či v obchod ě 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAVEX, spol. s r.o. , IČ 44004389 
  Místo výkonu práce: MAVEX , spol. s r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Balajka , e-mail: mavex@mavexshop.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej elektroniky  
Výhody: prémie, stravenky  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964110723 

Požadovaná profese:  Prodava č / prodava čka pro prodejnu hra ček HM Studio a.s./SPARKYS  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HM Studio a.s. , IČ 28220854 

  Místo výkonu práce: 
HM Studio a.s. - HM Studio hra čky, OC Zlaté Jablko, nám ěstí Míru 174, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Jiřina KAPROVÁ, manažerka , tel.: +420 737 279 689, e-mail: 
jkaprova@gmail.com, adresa: Velvarská 3, 252 62 Horom ěřice  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro prodejnu hra ček HM Studio a.s./SPARKYS p řijmeme 
prodava če/prodava čku na plný pracovní úvazek, turnusové sm ěny pro 
svoji prodejnu ve Zlín ě. 



Nástup možný od 1.9.2017 hlavní pracovní pom ěr s možností prodloužení.  
 
Hlavní nápl ň vaší práce: 
" Práce na prodejn ě, obsluha zákazník ů, příjem zboží, úklid prodejny 
" Ostatní práce dle pokyn ů vedoucí prodejny nebo manažerky 
 
Očekáváme od Vás: 
" základní SOU 
" pe člivost,rychlost, p říjemné vystupování a zájem o práci 
" čistý trestní rejst řík 
" zkušenosti u podobné pozice - výhodou 
" ochota u čit se novým v ěcem, vytrvalost a časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
" Zajímavá práce v prodejn ě hraček  
" Odpovídající finan ční ohodnocení 
" Zau čení  
" Zam ěstnanecké slevy na hra čky , stravenky 
" Zázemí české stabilní spole čnosti , p říjemný kolektiv  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018190745 

Požadovaná profese:  Prodava č /ka - pokladní  
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSA market s.r.o. , IČ 25506641 

  Místo výkonu práce: 
ROSA market s.r.o. - Štípa, ENAPO potraviny, Za Dvorem 407, Štípa, 763 
14 Zlín 12  

  Komu se hlásit: 
Roman POSTAVA , tel.: +420 724 412 970, e-mail: rpostava@rosamarket.cz, 
adresa: Jožky Silného 2683/14, 767 01 Krom ěříž 1 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zam ěstnanc ů rádi p řijmeme kolegu /gyni, 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, p říjemné vystupování, ochotu 
učit se novým v ěcem. Nástup možný od 1.9.2017, p řípadně dohodou.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025380773 

Požadovaná profese:  Prodava či 
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Fusková , IČ 13659057 
  Místo výkonu práce: Marie Fusková - Cukrárna Kavárna Maruška, Vodní 4208, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Marie FUSKOVÁ , tel.: +420 601 203 237,723 708 321 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 38,75 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

prodej dort ů, cukroví, zákusk ů, zmrzliny, zmrzlinových pohár ů, teplých a 
studených nápoj ů. 



Pracovní doba od 9:00 hodin.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039630752 

Požadovaná profese:  Prodava či papírnického zboží, novin a  časopis ů 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ing. Antonín Čevela , IČ 46292268 
  Místo výkonu práce: Ing. Antonín Čevela - Otrokovice, Havlí čkova 1607, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Čevela Antonín, Jana Polčáková , tel.: +420 603 448 304, e-mail: 
cevela@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 9 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní znalost práce na PC, základní zn alost ú četnictví, 
daně z přidané hodnoty, skladové evidence 
Jelikož se jedná o chrán ěné pracovní místo, pak pouze pracovník se 
zdravotním postižením, nejlépe z Otrokovic nebo blí zkého okolí.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12299660723 

Požadovaná profese:  Prodava či uzenin a lah ůdek  
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Beskyd Gastro a.s. , IČ 28616413 
  Místo výkonu práce: Beskyd Gastro a.s. - Vizovice, Řeznictví Chodura, Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Josef POLÁ ČEK, tel.: +420 607 531 315, e-mail: jpolacek@ulabuznika.cz, 
adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 10 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pultový prodej uzenin, lah ůdek, sýr ů, masa  
 
Benefity: stravenky, v ěrnostní program, profesní a finan ční růst 
 
Zájemci mohou kontaktovat zam ěstnavatele e-mailem nebo telefonicky v 
době od 8 do 16 hodin.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018250788 

Požadovaná profese:  Prodava či v prodejn ě barvy - laky  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOCOLOR PLUS, s.r.o. , IČ 25524143 
  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Karel Mal čík, e-mail: autocolorplus@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 



  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná práce v obchod ě - obsluha zákazník ů, prodej a 
míchání barev, dopl ňování skladu, práce s pokladnou a hotovostí 
Požadavky: nutný řidi čský pr ůkaz sk. B, trestní bezúhonnost  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614580729 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka 
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Bedřich Hruška , IČ 10613528 
  Místo výkonu práce: Bedřich Hruška Zlín, P římá 671, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bedřich Hruška , tel.: +420 608 824 884, e-mail: info@exotic-zoo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodava č/ka v chovatelské prodejn ě. Odpolední sm ěna kon čí max 20:00 
hod. 
Chovatel/ka. 
Vhodné pro absolventy zem ědělských škol. 
Výhodou rekvalifika ční kurz v oblasti chovatelství.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018200736 

Požadovaná profese:  Prodava čka - pokladní  
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HRUŠKA, spol. s r. o. , IČ 19014325 
  Místo výkonu práce: HRUŠKA, spol. s r. o. - Vizovice, Masarykovo nám. 1201, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: J. Nováková , tel.: +420 725 755 032, e-mail: september71@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 37,5 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha pokladny, obsluha úseku lah ůdek 
Požadavky: flexibilita, samostatnost, spolehlivost 
Výhody: zam ěstnanecké stravenky  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878050771 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka, pokladní.  
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HRUŠKA, spol. s r. o. , IČ 19014325 
  Místo výkonu práce: HRUŠKA, spol. s r. o. - Lípa, Lípa 247, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: J. Nováková , tel.: +420 725 755 032, e-mail: september71@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 37,5 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha pokladny, obsluha úseku lah ůdek 
Požadavky: flexibilita, samostatnost, spolehlivost 
Výhody: zam ěstnanecké stravenky  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878040780 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka, pokladní.  
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HRUŠKA, spol. s r. o. , IČ 19014325 

  Místo výkonu práce: 
HRUŠKA, spol. s r. o. - Hřivínův Újezd, H řivínův Újezd 141, 763 07 Velký 
Ořechov  

  Komu se hlásit: 
J. Nováková , tel.: +420 725 755 032, e-mail: september71@seznam.cz, 
adresa: Lípa 247, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 37,5 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha pokladny, obsluha úseku lah ůdek 
Požadavky: flexibilita, samostatnost, spolehlivost 
Výhody: zam ěstnanecké stravenky  

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:47:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12884020733 

Požadovaná profese:  Prodava č/ka uzenin a lah ůdek  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Koša řová , IČ 18552935 
  Místo výkonu práce: Marie Koša řová - pracovišt ě Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kosa řová Marie , tel.: +420 733 184 069, e-mail: reznictvi.kosar@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

- prodej uzenin a lah ůdek  
- dělená pracovní doba 
- příjemné vystupování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039590788 

Požadovaná profese:  Prodava čka/pokladní.  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dráčik - DUVI CZ s.r.o. , IČ 24211567 



  Místo výkonu práce: Dráčik - DUVI CZ, s. r. o. - Zlín Čepkov, Tyršovo náb řeží 5496, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Pavla Jírová , e-mail: kariera@dracik.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: flexibilitu, trestní bezúhonnost,  
spolehlivost, zodpov ědnost, slušné a p říjemné 
vystupování, dobré komunika ční dovednosti, 
orientaci na zákazníka, zodpov ědný p řístup 
k práci. 
Do předmětu prosím uve ďte ,,Zlín/prodava č".  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722430761 

Požadovaná profese:  Prodava čka/pokladní.  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dráčik - DUVI CZ s.r.o. , IČ 24211567 

  Místo výkonu práce: 
Dráčik - DUVI CZ s.r.o. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1205, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Jírová Pavla , e-mail: kariera@dracik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: flexibilitu, trestní bezúhonnost,  
spolehlivost, zodpov ědnost, slušné a p říjemné 
vystupování, dobré komunika ční dovednosti, 
orientaci na zákazníka, zodpov ědný p řístup 
k práci. 
Do předmětu prosím uve ďte ,,Zlín-Malenovice/prodava čka".  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722420770 

Požadovaná profese:  Prodava č/prodava čka spojovacího materiálu  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: handy corp. s.r.o. , IČ 26931109, http://www.handycorp.cz 
  Místo výkonu práce: Handy corp. s.r.o. - Napajedla, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Ing. Markéta Šev číková , e-mail: marketa.sevcikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: komunikativnost, pracovitost, zodpov ědnost, ochotu u čit se 
novým v ěcem, dobrý zdravotní stav, znalost spojovacího mate riálu a 
programu MRP výhodou. 
Náplň práce: prodej spojovacího materiálu, obstarávání h otovostních a 
bezhotovostních plateb, objednávky, fakturace, skla dování zboží, práce v 
programu MRP. 
Nabízíme: zázemí rozvíjející se spole čnosti, nástup možný ihned, 
příspěvek na stravování - stravenky, p říspěvek na životní/penzijní 



pojišt ění dle odpracovaných let  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943400738 

Požadovaná profese:  Prodejci nábytku a bytových dopl ňků 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: XLMX obchodní, s. r. o. , IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, t řída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka , e-mail: manager.zi@moebelix.cz 
Vlastnosti volného mí sta  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 13.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pé če o celkový vzhled odd ělení, inventury , práce pond ělí až 
neděle, hledáme pracovníky na dlouhodobou spolupráci, m otiva ční 
provizní systém odm ěňování, práce v p říjemném kolektivu silné 
nadnárodní spole čnosti. 
 
Výhody: stravenky, sleva na firemní služby a sortim ent  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853370770 

Požadovaná profese:  Prodejci nových voz ů Škoda  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Samohýl Motor, a. s. , IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Samohýl Motor, a. s. - sídlo - tř. T. B. 642, třída Tomáše Bati 642,  Prštné, 
763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Jaroslav Greg ůrek , e-mail: gregurek@samohylmotor.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: aktivní prodej nových voz ů, každodenní komunikace se 
zákazníky, vyhledávání nových obchodních p říležitostí, tvorba nabídek, 
nabídka financování, nabídka pojišt ění, nabídka p říslušenství na nové 
vozy, tvorba smluv, p ředání vozu zákazníkovi, sledování spokojenosti 
zákazníků po prodeji.  
Požadavky: znalost práce na PC /Microsoft Office- Ex cel, Word,Outlook, 
řidi čský pr ůkaz sk. B- aktivní řidi č /,odolnost v ůči stresu, časová flexibilita 
. Praxe v oboru vítána.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951850796 

Požadovaná profese:  Provozní pracovníci - prodava či 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Drahomír Čevela , IČ 18807968 
  Místo výkonu práce: Drahomír Čevela - Zlín, Pod kaštany, t řída Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Drahomír Čevela , tel.: +420 602 704 005 



Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, praco vitost  
Náplň práce: p říjem a ukládání zboží, asistence handicapovaným 
zaměstnanc ům, prodej 
Pracovní doba: 7:00 - 12:00 hod., 12:00 - 19:00 hod . střídání po týdnu, 
možnost dohody pracovní doby 
Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky, neb o osobn ě po 
telefonické domluv ě. 

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537520728 

Požadovaná profese:  Servisní technik mobilních telefon ů, reklama ční technik, asistent prodeje  
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAVEX, spol. s r.o. , IČ 44004389 
  Místo výkonu práce: MAVEX , spol. s r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Balajka , e-mail: mavex@mavexshop.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy mobilních telefon ů a elektroniky, vedení agendy 
reklamací, asistent p ři prodeji 
Výhody: prémie, stravenky  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964120714 

Požadovaná profese:  Prodava či v prodejnách (5223)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o. , IČ 25609866 

  Místo výkonu práce: 
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 022 - Zlín, t řída 3. května 1205, 76302 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: -, Personální odd ělení. , e-mail: personalni@breno.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro maloobchodní prodejnu koberc ů ve Zlíně, třída 3. května 1205, Zlín, 
přijmeme ihned nebo po dohod ě na HPP prodava če. Požadujeme dobrý 
zdravotní stav, výpis z RT, výhodou praxe v oboru ( není ale podmínkou ). 
Nabízíme odpovídající mzdu s možností prémiového oho dnocení, 
příspěvek na stravné formou stravenek, profesní r ůst a práci v malém 
příjemném kolektivu. Své stru čné životopisy zašlete na e-mail 
personalni@breno.cz , nebo se uchaze č může informovat i u vedoucího 
přímo na prodejn ě. Vybraní uchaze či budou vyrozum ěni o dalším 
postupu.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 14:15:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12859410766 



Požadovaná profese:  Prodava či v prodejnách (5223)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Oldřich Kumpošt - OLAN , IČ 49965328 
  Místo výkonu práce: Oldřich Kumpošt - Zlín, Tyršovo náb řeží 5496, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Oldřich Kumpošt , tel.: +420 776 060 106, e-mail: o.kumpost@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej, nabíbka, ú čtování, řadné vedení prodejny b ěhem své 
směny, práce se zákazníkem, udržování čistoty, seznamení s produkty, 
prezentace produkt ů 
Požadavky: samostatnost, flexibilita, bez ůhonost, neku řák, komunikativní, 
příjemné vystupování, znalost na PC  

Poslední zm ěna: 16.12.2016 00:03:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11740380742 

Požadovaná profese:  Prodava či v prodejnách (5223)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: JEDNOTA, spot řební družstvo v Uherském Ostrohu , IČ 00032310 

  Místo výkonu práce: 
JEDNOTA, spot řební družstvo v Uherském Ostrohu - Biskupice, 
Biskupice  

  Komu se hlásit: Cardová Dana , tel.: +420 725 997 360 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na prodejn ě, obsluha za pultem, pokladna, vybalování 
zboží  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839700754 

Požadovaná profese:  Konzultantí odchozí zákaznické linky  
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: innogy Zákaznické služby, s.r.o. , IČ 27935221 
  Místo výkonu práce: Innogy Zákaznické služby, s.r.o. - Zlín, Vodní 4067, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Markéta Lebedová , tel.: +420 735 156 244, e-mail: 
marketa.lebedova@innogy.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 18 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 800 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provozní doba od 8:00 do 19:00 hod. Po -Pá, zaměstnanci mají 3x týdn ě 
8:00-16:00, 1x týdn ě 9:00-17:00 a 1x týdn ě 11:00-19:00. 
Náplň práce: telefonicky kontaktovat naše zákazníky, pov ídat si s nimi o 
nastavení jejich služeb, zjiš ťovat spokojenost a další pot řeby, na základ ě 
zjišt ěných informací nabídnete a prodáte zákazníkovi naše  



služby/produkty p římo na míru, pracovat se systéme m, kam je pot řeba 
všechny informace zadat, pravideln ě se scházet s týmem a vedoucím, 
pracovat na sob ě a zároveň sdílet své podn ěty ke zlepšení 
Plně hrazené školení vedené kvalitními trenéry, maximál ní a individuální 
péči od vedoucího, nov ě zrekonstruované prostory (kuchy ňka, relaxa ční 
zona, aj.)Caffeterie (p říspěvek na penzijní / životní pojišt ění, cestování, 
jazykové vzd ělávání, nákupy v lékárnách, aj.) ve výši 27 000,-K č za rok, 
stravenky ve výši 80,-K č, pracovní doba 37,5 hod./týden, zvýhodn ěné 
tarify na plyn a elekt řinu pro naše zam ěstnance, 5 týdn ů dovolené, 3 dny 
osobního volna  

Poslední zm ěna: 13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667810740 

Požadovaná profese:  Operáto ři - pasivní linka  
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Crystal Call, s.r.o. , IČ 29298415 
  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Miroslava Hlubíková , tel.: +420 702 127 909, e-mail: 
personalni@crystalcall.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: telefonická komunikace s klienty, kontrola p odklad ů a 
informací získaných od klienta, administrativní prá ce v interním systému  
Požadavky: hledáme kolegu, který: je komunikativní,  má dobré 
vyjad řovací schopnosti a dokáže druhé nadchnout pro v ěc, ví, co je 
zodpov ědnos, je časově flexibilní, umí pracovat na PC 
Výhody: p říplatek za noc , p říplatek za víkend, p říplatek za svátek, 
příspěvek na stravování-STRAVENKY ve výši 85.- K č, zázemí prosperující 
spole čnosti, finan ční benefity, balí čky pro domácnost, teambuildingy, 
firemní snídan ě, výkonnostní bonusy  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731890783 

Požadovaná profese:  Telefonista  
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Trend Language Solutions s.r.o. , IČ 05777755 
  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot , tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 82 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledá se telefonista/ka na pro práci s novými i stávajícími klienty. Práce 
vhodná pro studenty. Perspektivní provizní systém, práce pro progresivní 
živou firmu v oblasti jazykové výuky, p řekladů a tlumo čení. 



Práci je možno vykonávat z domu po zaškolení.  
NÁPLŇ PRÁCE: telefonická komunikace s novými i stávajícími zákazníky, 
práce s databází 
POŽADUJEME: velmi dobré komunika ční a vyjad řovací schopnosti, 
příjemné vystupování, samostatnost, spolehlivost, odp ovědnost, praxe v 
oblasti jazykového vzd ělávání nebo p řekladů je výhodou 
NABÍZÍME: možnost dlouhodobé sp olupráce s budoucí možností práce na 
HPP, finan ční ohodnocení je dáno hodinovou mzdou i provizemi z  
prodeje, odborné zaškolení, karta s neomezeným volá ním, nástup 
ihned/dle dohody, místo je vyhrazeno pro OZZ- osoby  zdravotn ě 
znevýhodn ěné 
 
 
 

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783470727 

Požadovaná profese:  Telefonista/ka, navoláva č/ka sch ůzek 
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMS finan ční poradenství, a.s. , IČ 25381512 
  Místo výkonu práce: SMS finan ční poradenství, a.s. - Zlín - Malenovice, Zlín  
  Komu se hlásit: Martin Žaludek , tel.: +420 739 710 261, e-mail: Martin.zaludek@sms-as.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledám pro spolupráci telefonistku/tu - navoláva če obchodních sch ůzek.  
Práce je časově velmi flexibilní a proto je vhodná i pro ženy na m ateřské 
dovolené, studenty. Možno pracovat z domova.  
Pozice je s ohledem na nutné zaškolení vhodná zejmé na pro zájemce ze 
Zlína. 
Jestli si v ěříte, jste komunikativní a baví vás telefonovat, poš lete mi 
životopis.  
Výhody: flexibilní pracovní doba, p řátelský kolektiv, možnost práce z 
domova, možnost firemního tarifu, p řátelský kolektiv, možnost využití 
kancelá ře 

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774560792 

Požadovaná profese:  Telefonní operáto ři 
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMS finan ční poradenství, a.s. , IČ 25381512 

  Místo výkonu práce: 
SMS finan ční poradenství, a.s. - Malenovice, Masarykova 1013, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Žaludek Martin , tel.: +420 739 710 261, e-mail: Martin.zaludek@sms-as.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce je sjednávání termín ů, schůzek pro manažery. Práce je 
časov ě velmi flexibilní a proto je vhodná i pro ženy na mate řské dovolené, 
studenty. Výhody: flexibilní pracovní doba, dle vol by možnost práce z 
domova nebo využití kancelá řských prostor, možnost firemního tarifu, 
proškolení zdarma, nástup možný ihned  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915720721 

Požadovaná profese:  NETvývojá ři 
  Programátoři počítačových aplikací (2514) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Technify s.r.o. , IČ 05488141 
  Místo výkonu práce: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. David Ma ňák, tel.: +420 722 922 130, e-mail: david.manak@technify.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 50 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vývoj webové aplikace v technologii Microso ft .NET  
Požadavky: VŠ technického sm ěru, znalost prost ředí Visual Studio a 
.NET, C#, OO programování, angli čtiny na komunikativní úrovni. 
Výhody: 25 dní dovolené  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853620739 

Požadovaná profese:  Programátor junior/absolvent  
  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Microton, s. r. o. , IČ 25312464 
  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, Nad Strán ěmi 4511, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Ing. Milan Šustek , e-mail: microton@microton.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme čerstvé absolventy informatiky nebo softwarového inž enýrství 
na VŠ pro práci p ři vývoji webových a mobilních aplikací. Požadujeme 
znalost programování alespo ň na základní úrovni v n ěkterém z 
následujících programovacích jazyk ů: Java, C#, Javascript nebo 
Typescript. 
Nabízíme práci na pozici vhodné pro rozjezd vaší pro fesní kariéry, kde 
budete mít dostate čný prostor pro nastudování všech pot řebných 
technologií. Budete navíc pracovat v p říjemném moderním prost ředí 
zlínské fakulty informatiky, a pokud to máte do Zlí na daleko, m ůžete 
pracovat až dva dny v týdnu z domu.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 11:05:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913200758 

Požadovaná profese:  Programáto ři 



  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: B2A Software Development s.r.o. , IČ 03322220 

  Místo výkonu práce: 
B2A Software Development s.r.o. - Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Mgr. Věra Křivová MBA , e-mail: vera.krivova@b2a.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: programování iOS nebo PHP  
Požadavky: jazyk anglický, odborné dovednosti v pro gramování iOS a 
PHP 

Poslední zm ěna: 5.7.2017 01:05:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809860741 

Požadovaná profese:  PROVOZÍ ELEKTROMECHANIK  
  Provozní elektromechanici (74123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Fatra, a. s. , IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a. s. - Napajedla - sídlo, t řída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Blanka Hrabinová, Personalistka , tel.: +420 577 502 225, e-mail: 
blanka.hrabinova@fatra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba výrobních stroj ů a zařízení – elektro a m ěření a 
regulace; 
identifikace a odstra ňování závad výrobních stroj ů a zařízení; provád ění 
preventivních prohlídek – vytipování pot řebných ND; 
zapisování oprav do informa čního systému a interní dokumentace. 
Požadujeme: SŠ / u čební obor elektro; znalost v oboru m ěření a regulace, 
řízení linek nebo silnoproudu; platnost vyhlášky č. 50/1978 Sb.; 
znalost MS Office, Step 7, samostatnost, odpov ědnost, komunikativnost, 
flexibilita. 
Nabízíme: zázemí a profesní seberealizaci v silné vý robní plastiká řské 
spole čnosti; výhody sociálního programu spole čnosti a koncernu 
Agrofert (nap ř. 1 týden dovolené navíc, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
závodní stravování a p říspěvek na závodní stravování); místo výkonu 
práce Napajedla.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 11:35:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13042030726 

Požadovaná profese:  Specialista PLC - pracovník elektroúdržby  
  Provozní elektromechanici (74123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Eva Hrabalová, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 



eva.hrabalova@viva.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc   
Jiné výhody   
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA a.s. je p řední česká pr ůmyslová kovárna sídlící ve Zlín ě. 
Specializujeme se na výrobu zápustkových výkovk ů z legovaných, 
mikrolegovaných , uhlíkových a konstruk čních ocelí. Momentáln ě 
hledáme spolupracovníky na pozici: 
 
PRACOVNÍK ELEKTROÚDRŽBY 
 
NÁPLŇ PRÁCE: 
 
- instalace, zapojování a opravy elektrických stroj ů a energetických 
zařízení 
- prevence a p ředcházení poruchám na strojním za řízení 
 
POŽADAVKY: 
 
- vyu čení v oboru 
- platná vyhl. 50/78 Sb. 
- výborná orientace v technické dokumentaci 
- znalost řídících systém ů Simatic a praxe v oboru oprav a údržby stroj ů 
výhodou 
 
NABÍZÍME:  
 
- práci ve stabilní a prosperující spole čnosti,  
- dobré platové ohodnocení,  
- širokou možnost vzd ělávání a osobního r ůstu,  
- týden dovolené navíc. 
 
 
V případě Vašeho zájmu, zašlete, prosím, životopis na email 
eva.hrabalova@viva.cz.  

Poslední zm ěna: 9.5.2017 15:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12497640730 

Požadovaná profese:  Údržbá ři - elektriká ři 
  Provozní elektromechanici (74123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PENAM, a. s. , IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a. s. - Prštné, Jate ční 525, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Romana Bartošová , e-mail: bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Spolehlivost, zodpov ědnost, manuální zru čnost, vyhláška č. 
50/1978 Sb. § 6 



Náplň práce: elektriká řské práce, údržba stroj ů a ostatní údržbá řské 
práce.  
Výhody: firemní benefity  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983820735 

Požadovaná profese:  Servisní poradci / p řijímací technici  
  Provozní technici v dopravě (43233) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SCANIA CZECH REPUBLIC  s.r.o. , IČ 61251186 
  Místo výkonu práce: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - Vizovice, Vizovice  
  Komu se hlásit: Jiří Ponížil , tel.: +420 739 543 539, e-mail: jiri.ponizil@scania.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 45 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktní osoba pro zákazníky, která p řijímá vozidlo do servisu a vy řizuje 
vše od okamžiku objednávky p řes informaci o pr ůběhu opravy, sledování 
dodržení kvality, řešení reklamací až po uzav ření zakázky a fakturaci. 
Odpov ědnost za: podílení se na optimálním využití kapacit y servisu, 
příjem a koordinaci servisních zakázek, aktivní komun ikaci se zákazníky a 
automechaniky, zajišt ění administrativní agendy 
- udržování kontaktu se zákazníky i po skon čení opravy vozidla 
Požadavky: SŠ s maturitou, nejlépe automobilní, pra xe v 
autoopravárenství min. 3 roky výhodou, znalost obor u nákladních vozidel 
a návěsové techniky výhodou, znalost anglického jazyka vý hodou, velmi 
dobré komunika ční schopnosti, znalost práce s MS Office, řidi čské 
oprávn ění sk. B, výhodou sk. C, zákaznicky orientovaný p řístup, odolnost 
vůči stresu 
Výhody: možnost dalšího profesního r ůstu, odborná školení, týden 
dovolené navíc, p říspěvek na sportovní aktivity a další zam ěstnanecké 
benefity  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764450773 

Požadovaná profese:  Pracovníci údržby  
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zlín Precision s.r.o. , IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PR ŮMYSLOVÁ ZÓNA, U Tescomy 247, 
Lužkovice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Mária Čižmárová , e-mail: m.cizmarova@zlin-precision.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyhláška 50, zkušenosti s opravami, samostatnost, f lexibilita, 
spolehlivost 
Náplň práce: údržba a rychlé opravy strojního vybavení, výrobního 
zařízení, příslušenství a majetku firmy 
Výhody: stravenky v hodnot ě 80 Kč za směnu, volno časové poukázky, 
penzijní p řipojišt ění, firemní akce, školení  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935950750 

Požadovaná profese:  Provozní údržbá ři 



  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, t řída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Olga Gajdošíková , e-mail: olga.gajdosikova@spur.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: preventivní a prediktivní údržba stroj ů a zařízení, 
odstra ňování havarijních stav ů, spolupráce p ři montáži nových výrobních 
zařízení a při jejich uvád ění do provozu, zpracování záznam ů, práce s 
dokumentací  
Práce ve dvousm ěnném provozu 
Požadujeme: vyu čen v oboru, praxe ve strojní oblasti výhodou, 
uživatelská znalost práce na PC (MS Office), zodpov ědnost, 
samostatnost, týmový a aktivní p řístup, ochota spolupracovat 
Nabízíme: práci v úsp ěšné a perspektivní výrobní spole čnosti, 
odpovídající ohodnocení dle výkonu a výsledk ů 
Výhody: stravenky, p říspěvek na životní pojišt ění a další zam ěstnanecké 
benefity, možnost vzd ělávání, závodní jídelna, Flexi pasy 
Nástup dle dohody.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050540730 

Požadovaná profese:  Provozní záme čníci  
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Metalšrot Tluma čov, a. s., IČ 46901094 
  Místo výkonu práce: Metalšrot Tluma čov a. s., Mánesova 510, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Marta Gazdová , e-mail: gazdova@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: svá řečský pr ůkaz, práce p řevážně venku  
Výhody: ob ědy, stravenky  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964310737 

Požadovaná profese:  Strojní údržbá ř 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 28 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž, demontáž a oprava mechanických i hy draulických 
částí stroj ů a zařízení ve výrob ě, preventivní a prediktivní údržba, kont rola 



a odstra ňování závad v četně předcházení poruchám a haváriím ve 
stanovených termínech, drobné záme čnické práce, analyzování a řešení 
technických problém ů, spolupráce s kolegy a dalšími úseky, opravy a 
nastavení lis ů, včetně mechanických oprav, hospodár né využití materiál ů, 
náhradních díl ů a kontrola jejich skladování, vedení p ředepsané provozní 
dokumentace v kartách stroj ů a zařízení 
Požadavky: vyu čení ve strojírenském nebo opravárenském oboru, znal ost 
strojních za řízení, hydraulických a pneumatických systém ů výhodou, 
platný svá řečský pr ůkaz min. ZK 111 (obloukové sva řování obalenou 
elektrodou) výhodou, technické myšlení a samostatno st p ři řešení závad, 
ŘP sk. B, zodpov ědnost, iniciativa a flexibilita, uživatelská znalos t práce 
na PC  
Výhody: osobní a odborný rozvoj, sociální program: příspěvek na životní 
pojišt ění a penzijní p řipojišt ění, závodní stravování, poukázky na 
relax/masáže, ro ční odm ěny, výhodn ější telefonní tarif pod firmou, pitný 
režim a pracovní od ěv na pracovišti zajišt ěn 

Poslední zm ěna: 16.7.2017 07:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699580796 

Požadovaná profese:  Údržbá ř - elektriká ř 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Bolander, s. r. o. , IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovi čova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová , tel.: +420 773 761 081, e-mail: personalni@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody:  Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Co očekáváme?  
ŘP sk B, základní znalost práce na PC 
praxe alespo ň půl roku v technickém oboru, vyu čení v oboru 
osvědčení z profesní kvalifikace Elektriká ř (kód: 26-51-H/01) 
příjemné vystupování 
odolnost v ůči stresu, flexibilitu 
spolehlivost a zodpov ědný p řístup 
ochota u čit se novým v ěcem 
Jaká bude Vaše nápl ň práce? 
Seřizování a opravy výrobních elektro za řízení, údržba elektro za řízení, 
správa elektrotechnické dokumentace 
Provád ění oprav a údržba budov, jejího za řízení a okolí 
Topičské zkoušky výhodou. 
 
Nabízíme: 
zázemí silné a stabilní spole čnosti s 20letým p ůsobením na trhu 
odpovídající platové ohodnocení 
možnost ubytování zdarma 
firemní stravování  

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:47:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883850789 

Požadovaná profese:  Údržbá ři 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Eva Svobodová , IČ 68648995 



  Místo výkonu práce: Eva Svobodová - Otrokovice, Tylova 725, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Svoboda , tel.: +420 608 107 124 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: bezúhonnost, spolehnivost  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972270751 

Požadovaná profese:  Údržbá ři 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dům kultury s.r.o. , IČ 46970100 
  Místo výkonu práce: Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Hanáková , tel.: +420 724 105 834,577 210 318, e-mail: m.hanakova@dkzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba celého objektu Domu kultury ve Zlín ě. 
Požadavky: nejmén ě výuční list bu ď v oboru - instalatér, truhlá ř, stola ř, 
nejlépe elektriká ř s vyhláškou 50, manuální zru čnost, samostatnost, 
spolehlivost, aktivita, řidi čský pr ůkaz sk.B a svá řečský pr ůkaz výhodou 
Výhody: pracovní doba 7,5 hod/den, stravenky, 5 týd nů dovolené  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011970717 

Požadovaná profese:  Vedoucí pracovník údržby  
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Organizace a plánování jednotlivých pracovník ů údržby, odpov ědnost za 
provozuschopnost stroj ů a zařízení, správa budovy. Požadujeme SŠ 
technického nebo elektro sm ěru.Benefity: stravenky, odm ěna za 
docházku, týden dovolené navíc, 2x ro čně mimo řádné odm ěny.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 10:25:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13037570763 

Požadovaná profese:  Zámečníci  
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: Techbelt s.r.o. , IČ 01728822 
  Místo výkonu práce: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Rostislav Frieber, V ěra Ju řinová , tel.: +420 734 109 108,603 102 712, e-mail: 
jurinova@dopravnipasy.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: záme čnictví, sva řování, servis dopravník ů a dopravních 
pásů v míst ě u zákazníka 
Požadavky: ŘP sk. B 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323520783 

Požadovaná profese:  Zámečníci, údržbá ři 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESO-Výtahy s.r.o. , IČ 26929759 
  Místo výkonu práce: Pod Babou 6995, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Zdeněk Kuňák, tel.: +420 776 380 384, e-mail: leso.vytahy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž, servis, modernizace výtah ů 
Požadavky: řidi čsky pr ůkaz sk. B, manuální zru čnost a spolehlivost, 
svářecí pr ůkaz a vyhláška 50/78 výhodou 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050550721 

Požadovaná profese:  Zámečník.  
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRECIZ, s. r. o. , IČ 63475715, http://www.preciz.cz 
  Místo výkonu práce: PRECIZ, s. r. o. - sídlo, Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Ing. Jaroslav Drábek, Ph.D. , e-mail: drabek@preciz.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 800 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o samostatnou práci v nep řetržitém provozu. Požadujeme 
manuální zru čnost, fyzickou zdatnost a spolehlivost. Zkušenost s  
obsluhou strojních pil a jehlením je výhodou. 
Výhody: 13. plat, stravenky v hodnot ě 105 Kč/den, pracovní od ěvy včetně 
praní, pracovní obuv.  

Poslední zm ěna: 20.1.2017 01:02:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10618970726 



Požadovaná profese:  Vedoucí maloobchodní prodejny  
  Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen (52210) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o. , IČ 25609866 

  Místo výkonu práce: 
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 022 - Zlín, t řída 3. května 1205, 76302 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro maloobchodní prodejnu koberc ů ve Zlíně, tř. 3. května 1205, OC 
CENTRO, Zlín p řijmeme ihned nebo po dohod ě na HPP vedoucí/ho 
provozovny. Požadujeme ÚSO vzd ělání, praxi v oboru nejmén ě 1 rok, ( v 
případě, že uchaze č prokáže své znalosti i bez p ředchozí praxe, není pak 
podmínkou ). Dále od uchaze če/čky očekáváme obchodní dovednosti, 
samostatn ost a flexibilitu a smysl pro odpov ědnost i dobrý zdravotní stav. 
Nabízíme odpovídající mzdu v č. prémiového ohodnocení formou 
pohyblivých složek mzdy, p říspěvek na stravné formou stravenek a 
pracovní pom ěr na dobu neur čitou. Uchaze či, kte ří projeví zájem o tuto 
pracovní nabídku zašlou své životopisy s p řiloženou ob čanskou fotografií 
na e-mail personalni@breno.cz. a nebo se mohou info rmovat p římo u 
zástupce vedoucího provozovny na prodejn ě ve Zlíně. Vybrané uchaze če 
pak vyrozumíme o dalším postupu.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 14:15:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12530000706 

Požadovaná profese:  Obchodník/ce - designer/ka  
  Průmysloví a produktoví designéři (21631) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: INTERBO s.r.o. , IČ 29354773 
  Místo výkonu práce: INTERBO s.r.o. - Diamond Design, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bolf , tel.: +420 773 784 338, e-mail: bolf@diamonddesign.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Firma DIAMOND DESIGN hledá pro svoji provozovnu ve Zlín ě designer/ka 
projektový/á manager/ka. 
Náplní práce je: vyhledávání nových obchodních p říležitostí, práce se 
stávajícími obchodními kontakty, obchodní realizace  zakázek s 
koncovými klienty, návrhy požadovaných realizací, k reativní a technický 
přístup, spolupráce na zajišt ění provozu showroomu. 
Požadujeme: časovou flexibilitu a samostatnost, znalost práce na  pc - 
znalost google prost ředí, ŘP sk.B 
Nabízíme: práci v malém kolektivu se zázemím velké z načky, št ědrý 
mzdový systém s možností velkého výd ělku, moderní a p říjemné zázemí a 
vybavení, časově flexibilní práci, školení a vzd ělávání zam ěstnanc ů. 

Poslední zm ěna: 20.5.2017 00:37:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494480761 

Požadovaná profese:  Informátor/ka - recepční 

  
Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) 
(42260) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SAS union s.r.o. , IČ 26950120 



  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Mgr. Markéta Mrá čková , tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikativnost, zodpov ědnost, p říjemné vystupování  
Základy angli čtiny, ruština výhodou 
Beztrestnost 
Telefonicky kontaktujte od 8:00 do 14:00  

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081520784 

Požadovaná profese:  Obchodn ě provozní manažer  
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADAMANTIS GROUP, s. r. o. , IČ 04363469 

  Místo výkonu práce: 
ADAMANTIS GROUP, s. r. o. - Adamantino Pozlovice, Pozlovice 337, 763 
26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA , tel.: +420 734 572 020, e-mail: 
vyslouzilova@adamantino.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe výhodou, znalost sv ětového jazyka výhodou, znalost 
práce na PC, organiza ční, komunikativní a řídící schopnosti, schopnost 
plánovat, analyzovat, p ředvídat, pracovat pod tlakem, chtít v ěci měnit a 
zlepšovat 
Výhody: ubytování v hotelu, zam ěstnanecká strava, masáže,  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731960720 

Požadovaná profese:  Recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (4224) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TEKOO REALITY, s.r.o. , IČ 26948508 

  Místo výkonu práce: 
TEKOO REALITY, s.r.o. - Hotel Augustiniánský d ům Luha čovice, A. 
Václavíka 241, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: Michaela ANDRYSÍKOVÁ , tel.: +420 737 226 406, e-mail: hotel@augustian.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

WELLNESS HOTEL AUGUSTINIANSKÝ D ŮM V LUHAČOVICÍCH POSILUJE 
TÝM RECEPCE 
 
Nabízíme: 
" práce na HPP s nástupním platem 16 000 K č HM, po zaučení navýšení 
na 19 000 Kč HM 
" práce v mladém kolektivu s možností karierního r ůstu 



" práce v pravidelných sm ěnách a v p říjemném prost ředí 
" mzda v pravidelných termínech na vašem bankovním účtu včetně všech 
příplatk ů dle platné legislativy 
" zam ěstnanecký bonus - 30 % sleva na služby a produkty h otelu  
" bezplatné využití služeb wellness centra a sporto vního areálu Luhapark  
" pobyt v hotelu pro nové zam ěstnance (po zkušební dob ě) - 1 noc v 
hotelu s ve čeří a masáží 
" p říspěvky na osobní rozvoj jednotlivc ů a jazykové kurzy 
" možnost p řespání v zam ěstnanecké ubytovn ě v rámci sm ěn - zdarma 
" zvýhodn ěné zaměstnanecké stravování 
" pravidelná spolupráce a školení s TOP odborníky v  gastronomii a 
hotelnictví v ČR 
" exkurze v p ětihv ězdičkových hotelích 
" profesionální firemní oble čení + příspěvek na pracovní obuv 
" zvýhodn ěný tarif volání i pro rodinné p říslušníky  
 
Požadujeme: 
" p říjemný vzhled a vystupování 
" znalost práce na PC 
" znalost AJ jazyka 
" komunikativnost 
" profesionalitu 
" flexibilitu 
" praxe v oboru výhodou  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044150758 

Požadovaná profese:  Recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - sídlo, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Marková , e-mail: jana.markova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 16 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost anglického jazyka slovem i písme m, znalost dalšího 
cizího jazyka, zkušenost s prací v hotelovém sektor u a znalost práce s 
rezerva čním systémem Savarin výhodou. Komunika ční schopnosti, 
příjemné vystupování, pracovitost, spolehlivost, poho tové a profesionální 
jednání, schopnost reagovat na zm ěny. 
Náplň práce: administrtivní činnost, práce s recep čním a rezerva čním 
systémem, zajišt ění agendy spojené s p říjezdem a odjezdem host ů, 
komunikace se zájemci o ubytování, řešení jejich požadavk ů, nabídka 
hotelových služeb, inkaso pen ěz.  
 
Výhody: p říspěvky na p enzijní p řipojišt ění, stravenky, možnost rekreace v 
rekrea čních za řízeních zam ěstnavatele  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13064020723 

Požadovaná profese:  Recepční penzionu  
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 



  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní,  Luhačovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ŘP, práce na PC, jednoduchá p řiprava snídaní, výpomoc s 
úklidem 
Požadavky: ubytovaní host ů, admistrativa, drobné práce na pc 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830270705 

Požadovaná profese:  Ubytovatel/ka v penzionu  
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PST TRADE, a.s. , IČ 25501259 
  Místo výkonu práce: PST TRADE, a.s. - pracovišt ě 2, Pozlovice 100, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Libor Lukšík , tel.: +420 604 297 007, e-mail: jaspenzion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 do 30.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Ubytování host ů na penzionu, p říprava snídan ě pro ubytované, úklid. 
Řidi čský pr ůkaz výhodou. 
Pracovišt ě: Pozlovice (u hlavní silnice na Zádve řice). Uchaze či mohou své 
životopisy zasílat na 
mailovou adresu: jaspenzion@seznam.cz  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793470748 

Požadovaná profese:  Strážný justi ční stráže  
  Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR (54131) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Vězeňská služba České republiky , IČ 00212423 
  Místo výkonu práce: Dlouhé díly 351, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Bc. Dušan Šuba , e-mail: zajem@vez.olc.justice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Služební pom ěr, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 600 do 29 160 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Zaměstnanecké benefity: Podnikové stravování  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063860770 

Požadovaná profese:  Pracovník/ce osobního odb ěru se znalostí hotovostních operací  
  Reklamační referenti (33397) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Skalníková, asistentka , tel.: +420 702 153 550, e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
Požadované dovednosti:  Práce s PC 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě třída Tomáše Bati č.p. 269, Prštné  
- Popis pozice a odpov ědností: P řejímání a vyplácení hotovosti jak 
jednotlivc ům, tak organizacím (dopravc ům), Zajišt ění pokladní služby pro 
pot řeby organizace a to bu ď v tuzemské, nebo i zahrani ční měně, 
Evidence, kontrola a zpracování p řijatých ú četních doklad ů vč. jejich 
archivace, Bankovní či sm ěnárenskou činnost v rámci spole čnosti, 
Zajistit kvalitní p řivítání a informovanost zákazníka, Výdej zboží a p říjem 
hotovosti od zákazník ů, Komunikace s dalšími odd ěleními firmy, P říprava 
a odeslání poštovních zásilek, Poskytování záloh za městnanc ům a jejich 
vyúčtování, Odpov ědnost za po řádek a čistotu na pracovišti, Ostatní 
činnosti k zajišt ění chodu výdejního místa 
- Požadavky: St ředoškolské vzd ělání, Nutná znalost základních ú četních 
operací, zejména hotovostních plateb, Samostatnost,  vysoké pracovní 
nasazení, Odolnost v ůči stresu, Schopnost nadhledu, Znalost práce s PC, 
Pečlivost a odpov ědnost, Bezúhonnost, Ochota u čit se novým v ěcem 
- Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: zdenka .skalnikova@patro.cz  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 16:45:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12904340778 

Požadovaná profese:  Přepravní kontrolo ři 
  Revizoři v osobní dopravě (51123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Dopravní spole čnost Zlín -Otrokovice, s. r. o. , IČ 60730153, 
http://www.dszo.cz 

  Místo výkonu práce: 
Dopravní spole čnost Zlín -Otrokovice, s. r. o. - sídlo, Podvesná XVII 3833, 
760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Ing. Helena Hanusová , tel.: +420 577 052 119, e-mail: personalista@dszo.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: Vhodné pro osoby starší 23 let  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972380749 

Požadovaná profese:  Bali č/bali čka 
  Ruční baliči (93210) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JAPAVO, spol. s r.o. , IČ 48909475 
  Místo výkonu práce: JAPAVO, spol. s r.o. - Slušovice, Dostihová 624, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Kolomazníková Monika , tel.: +420 577 981 191, e-mail: 
sekretariat@japavo.cz nebo kvalita@japavo.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha balící linky na t ěstoviny, manipulace s kartony, p řípadný úklid 
linky 
Požadujeme sv ědomitost, zodpov ědnost, kladný pom ěr k manuální práci, 
fyzickou zdatnost, potraviná řský pr ůkaz 

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783460736 

Požadovaná profese:  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavebn í výroby  
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOME stavby s.r.o. , IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Jaroslav Med řický , e-mail: personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740470724 

Požadovaná profese:  Řemeslníci pro d řevostavby  
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PURLIVE, spol. s r.o. , IČ 02629712 
  Místo výkonu práce: Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: František Plášek , e-mail: plasek@purlive.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zru čnost, zodpov ědnost za provedenou práci, znalost 
technických výkres ů, zkušenosti ve výstavb ě rodinných dom ů výhodou, 
flexibilita, spolehlivost 
Nabízíme: zázemí stabilní české spole čnosti, práci na plný pracovní 
úvazek, odpovídající mzdové ohodnocení 
místo výkonu práce Zlín a okolí 
možnost pracovat i na OSV Č 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839730727 

Požadovaná profese:  Sádrokartoná ř 
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699720767 

Požadovaná profese:  Lakýrníci, manipulanti  
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) (71) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marek Dobeš , IČ 62868098 

  Místo výkonu práce: 
Marek Dobeš - Lužkovice, Na Gruntech 1, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: Dobešová Jana , tel.: +420 739 573 475 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: navěšování a sv ěšování výrobk ů v práškové lakovn ě, pomocné práce  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484240762 

Požadovaná profese:  Pracovníci na stavbu plotu  
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) (71) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marek Dobeš , IČ 62868098 

  Místo výkonu práce: 
Marek Dobeš - Lužkovice, Na Gruntech 1, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: Dobeš Marek , tel.: +420 777 575 731 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Stavby a montáže plotu  

Poslední zm ěna: 9.4.2017 01:22:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484230771 

Požadovaná profese:  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci p ři dokon čování stavby  
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb (712) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: KOME stavby s.r.o. , IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Jaroslav Med řický , e-mail: personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740460733 

Požadovaná profese:  Řezníci v potraviná řské výrob ě 
  Řezníci a uzenáři (75111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MG servis s.r.o. , IČ 26965216, http://mgservis.cz 
  Místo výkonu práce: Sazovice 236, 763 01 Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Patrik Doležel , tel.: +420 603 290 738, e-mail: patrik.dolezel@mgservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha potraviná řské výrobní linky  
Požadavky: znalost potraviná řských standard ů (HACCP, IFS) a praxe v 
oboru výhodou. Potraviná řský pr ůkaz. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695910767 

Požadovaná profese:  Řezník a uzená ř 
  Řezníci a uzenáři (75111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Sanytrák, s. r. o. , IČ 26305259, http://www.sanytrak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Sanytrák, s. r. o. - H. Lhota 191, Horní Lhota 191, 763 23  Dolní Lhota u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Irena Krížková , tel.: +420 577 138 238, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081570739 

Požadovaná profese:  Pracovníci vychystávání zboží  
  Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací (12214) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DLC Napajedla, a. s. , IČ 26925001 
  Místo výkonu práce: DLC Napajedla, a. s. - sídlo, Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Johaníková Bohuslava , e-mail: struplova.lenka@dlcnapajedla.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 19 000 Kč/měsíc  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006460729 

Požadovaná profese:  Vedoucí pobo čky - Zlín  
  Řídící pracovníci stavebního provozu (13233) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SALVATOR STŘECHY s.r.o. , IČ 25546601, http://www.salvatorstrechy.cz 
  Místo výkonu práce: SALVATOR STŘECHY s.r.o. - ZLÍN, Nábřeží 730, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Naděžda Tománková , tel.: +420 573 501 756, e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz, adresa: Loukov 90, 768 75 Loukov  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín, Prštné  
- Náplň práce - řízení obchodní činnosti pobo čky a zajišt ění jejího 
provozu, odpov ědnost za pln ění obchodních cíl ů a celkový chod 
pobo čky, aktivní prodej st řešního sortimentu, pé če o stávající zákazníky, 
komunikovat se zákazníky, poskytovat poradenství zá kazníkům ohledn ě 
střech a st řešního materiálu, zpracovávat cenové nabídky, pravi delný 
reporting vedení spole čnosti  
- Požadujeme - SŠ vzd ělání - nejlépe technického nebo obchodního 
směru, praxi na obdobné pozici velkou výhodou, komunik ativnost, 
odpov ědnost a samostatnost, zkušenost s vedením týmu, man ažerské 
dovednosti, odolnost v ůči stresu a časovou flexibilitu, zkušenost s 
aktivním prodejem, obchodní talent a p říjemné vystupování, velmi dobrý 
zákaznický p řístup (vst řícnost), ochotu u čit se novému a dále se 
vzdělávat, znalost práce s PC (MS Office, MS Outlook), ŘP sk. B - aktivní 
řidi č  
- Nabízíme - práci na HPP, zajímavé motiva ční finan ční ohodnocení 
závislé na výsledcích, výkonnostní odm ěny, věrnostní odm ěny, mobilní 
telefon, notebook, pravidelná školení,  
- Své písemné žádosti se strukturovaným životopisem  zasílejte na e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz.  

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného místa: 
13078280790 

Požadovaná profese:  Vedoucí prodejny  
  Řídící pracovníci v maloobchodě (14201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HRUŠKA, spol. s r. o. , IČ 19014325 
  Místo výkonu práce: HRUŠKA, spol. s r. o. - Lípa, Lípa 247, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: J. Nováková , tel.: +420 725 755 032, e-mail: september71@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 37,5 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: objednávky, p řejímky zboží, administrativa  
Požadavky: znalost PC, flexibilita, samostatnost, sp olehlivost 
Výhody: zam ěstnanecké stravenky  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878030789 

Požadovaná profese:  Vedoucí prodejny Karlovy pekárny s.r.o. - Otrokovice  
  Řídící pracovníci v maloobchodě (14201) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Karlova pekárna s.r.o. , IČ 00568431 

  Místo výkonu práce: 
prodejna Karlovy pekárny - Otrokovice, Nám. 3 kv ětna1790, 765 02, nám. 
3. května 1790, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Milan K říž, tel.: +420 602 520 244, e-mail: kriz.milan@karlova-pekarna.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
Požadované dovednosti:  Práce s PC - základní dovednosti PC  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro prodejnu Karlovy pekárny v Otrokovicích p řijmeme vedoucí prodejny.  
 
Požadavky :- praxe v oboru min 2 roky 
- časová flexibilita 
- uživatelská znalost PC 
- zkušenost s vedením kolektivu 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní pr ůkaz  
 
Možnost nástupu: IHNED 
 
V případě, že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám sv ůj životopis na 
následující e-mailovou adresu: kriz.milan@karlova-p ekarna.cz  
nebo volejte na tel. č.: 602 520 244 

Poslední zm ěna: 26.7.2017 08:05:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-venkov, číslo volného 
místa: 12284230739 

Požadovaná profese:  Pracovníci marketingu zahradního E -SHOPU 
  Řídící pracovníci v oblasti marketingu (12213) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajímá tě online marketing? PPC, sociální sít ě nebo emailling ti nejsou 
cizí a pěstování ti není také úpln ě vzdálené? Spoj sv ůj rozvoj s projektem 
Pěstík. 
Budeš se moci podílet na segmentovaném e-mailingu, t vorb ě PPC 
kampaní nebo strategii pro sociální sít ě. 
Pěstík si uv ědomuje, že jde o velmi dynamický obor a proto je nu tností 



tvé další vzd ělávání. N ěco tě naučí přímo Pěstík a n ěco se dozvíš na 
workshopech a školeních. Udržovat se "up-to-date" pr o tebe bude 
součástí práce. 
Požadavky: komunika ční dovednosti na pokro čilé úrovni, pov ědomí o 
zahrádká řských pot řebách a p ěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
vládá práci pod tlakem, chu ť do práce, manuální zru čnost, vst řícnost, 
ochota u čit se novým v ěcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání v ěcí v souvislostech, ovládání PC na pokro čilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830260714 

Požadovaná profese:  European Sales Manager  
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: K+S European Services CZ s.r.o. , IČ 27730999 

  Místo výkonu práce: 
K+S European Services  CZ s.r.o. - Napajedla, Areál Slavie, 2. kv ětna 685, 
763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: Bohumil Jan čík, tel.: +420 722 655 777, e-mail: bjancik@k-and-s.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2020 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení týmu obchodních zástupc ů z různých zemí EU se 
zaměřením na opravy pr ůmyslové elektroniky a robotiky. Časté cesty do 
zahrani čí. 
Požadavky: podmínkou je min. 20 let praxe v obchod ě se zaměřením na 
opravy pr ůmyslové elektroniky a ro botiky, dobrá orientace v obchodování 
se zákazníky z r ůzných oblastí pr ůmyslu - automotive, strojírenský, 
plastiká řský, potraviná řský - a aktivní znalost AJ slovem i písmem  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 16:55:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964170766 

Požadovaná profese:  Manažeři obchodní skupiny  
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMS finan ční poradenství, a.s. , IČ 25381512 

  Místo výkonu práce: 
SMS finan ční poradenství, a.s. - Malenovice, Masarykova 1013, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Tomáš Říha, tel.: +420 601 323 963, e-mail: tomas.riha@sms-as.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy škol bez  praxe.  
Požadavky: min.st ředoškolské vzd ělání s maturitou; Prokazatelné 
zkušenosti s prodejem a vedením prodejního týmu; řidi čský pr ůkaz sk.B; 
výborné organiza ční a manažerské schopnosti; Zodpov ědnost a 
samostatnost; flexibilitu, vysoké pracovní nasazení  a chu ť se stále 
rozvíjet; praxi v pojiš ťovnictví - výhoda  
Náplň práce: vést, motivovat a rozši řovat tým obchodník ů, metodické 



vedení a motivace pojiš ťovacích poradc ů, pln ění produk čních a 
personálních cíl ů ve svěřené oblasti, vedení hodnotících pohovor ů, nábor 
nových obchodních zástupc ů. 
 
Výhody: telefon, notebook, p řenosná tiskárna, kancelá ř 

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10859630733 

Požadovaná profese:  Obchodníci, reklama ční technici, skladníci  
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: T.S.BOHEMIA a.s. , IČ 62304381 
  Místo výkonu práce: T.S.BOHEMIA a.s. - Louky, t řída Tomáše Bati 419, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Chmela Petr , e-mail: zamestnani@tsbohemia.cz 

Vlastnosti volného mí sta  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ukon čené SŠ vzdělání zakon čené maturitní zkouškou, 
výhodou zam ěření IT nebo obchod, pracovitost, spolehlivost, 
odpov ědnost, flexibilita, sout ěživost, loajalita, samostatnost, dobré 
komunika ční dovednosti a mít "obchodního ducha, orientace na  
zákazníka, p říjemné vystupování, kvalitní komunikace v českém jazyce, 
výhodou orientace v oblasti IT, spot řební elektroniky a domácích 
spot řebičů 
Náplň práce: aktivní prodej stávajícím zákazník ům, vyhledávání nových 
obchodních p říležitostí, pravidelné vzd ělávání o kompletním portfoliu 
výrobc ů formou školení zástupc ů výrobc ů, aktivní spolupráce s produkt 
manažery a marketingovým odd ělením, odpovídání na základní technické 
dotazy a p řipomínky zákazník ů, aktivní spolupráce s odd ělením technické 
podpory 
Výhody: zam ěstnanecké slevy na prodávaný sortiment, p ři nákupu zboží 
možnost splátek bez navýšení, prostor pro sebereali zaci a prosazení 
vlastních nápad ů. 

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774460785 

Požadovaná profese:  Office manažer/ka pro podporu obchodu  
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jeřábový a výtahový servis, s. r. o. , IČ 46344616 

  Místo výkonu práce: 
Jeřábový a výtahový sevis, s. r. o. - Kvítkovice - sídlo, Napajedelská 1779, 
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Marie Vacková , tel.: +420 603 863 104, e-mail: jvs@jvsjeraby.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: evidence poptávek, zajišt ění dospecifikace poptávek u 
klient ů, příprava cenových nabídek ke schválení vedoucímu obch odu, 
následná komunikace s klientem, mít p řehled o zdrojích - volných 
komponentách je řábů, vyhledávání p říležitostí, seznamu plánovaných 
staveb a kontakt ů na ně, administrace zakázek - p říprava p ředávací 



dokumentace provoznímu -realiza čnímu týmu, p říprava týdenního reportu 
vedení spole čnosti, komunikace s klientem, identifikace zdroj ů, definice 
podmínek pro realizaci, p říprava dokument ů pro realiza ční tým (p ředací 
protokoly, cestovní p říkazy, instrukce k p řípravě před montáží, atd.), 
naučíme Vás pracovat v CAD systému 
Požadavky: pe člivost, perfektní komunika ční schopnosti, práce na 
počítači, excel, práce v malém týmu, zodpov ědnost a rozvážné 
profesionální jednání, vzd ělání min. maturita , základní technické 
předpoklady, řidi čský pr ůkaz B výhodou  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943460781 

Požadovaná profese:  Projektoví manage ři 
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ANC COMPONENTS, s. r. o. , IČ 27699218 
  Místo výkonu práce: ANC COMPONENTS, s .r. o. - sídlo, Náb řeží 737, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Kristýna Sedlá čková , tel.: +420 734 224 119, e-mail: 
kristyna.sedlackova@anccomponents.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníkem, dodavateli, koope ranty a 
zahrani čními partnery, vedení obchodních projekt ů strojírenské firmy a 
koordinace zavád ění výrobk ů do sériové výroby (nejedná se o obchodní, 
akvizi ční činnost), p říprava podklad ů a požadavk ů od zákazník ů pro 
výrobu a kvalitu naší spole čnosti, pe člivost p ři administraci požadavk ů 
zákazníka a činností p ředepsaných standardem APQP (zau číme).  
Požadavky: anglický jazyk slovem i písmem, min. úro veň C1. Část 
vstupního pohovoru povedeme v angli čtině, pečlivost a asertivní 
komunikace v týmu, manažerské a organiza ční dovednosti, multi-tasking: 
schopnost řešit více úkolu najednou, minimáln ě 5-letá praxe na podobné 
pozici nebo v obchod ě, praxe ve výrobní firm ě a technické cít ění velkou 
výhodou 
Nabízíme: částečně pružná pracovní doba, služební telefon, jazykové 
vzdělávání stravenky, 2x ro čně výkonnostní prémie  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 09:15:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774480767 

Požadovaná profese:  Projektoví manaže ři 
  Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví (13235) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PELZ CZ s.r.o. , IČ 25527789 
  Místo výkonu práce: PELZ CZ s.r.o. - Chmelník, Chmelník 1157, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Iveta Pelzová , e-mail: administrativa@pelz.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky. VŠ strojní nebo stavební, konstruk ční a projektové myšlení a 
zkušenosti, práce v AutoCadu na profesionální úrovn i, výborná práce v 
Microsoft Office, pokro čilá znalost AJ, řidi čský pr ůkaz sk.B. Velmi velká 
výhoda p ředchozí praxe u výrobc ů oken (sloupkop říčkové fasády atd.). 
Hlavní náplní projektového manažera bude realizace z akázek stínící 



techniky pro naši spole čnost, implementace výrobk ů do projektové 
dokumentace, řešení cenových nabídek a řízení projekt ů.  
Práce v mladém a dynamickém kolektivu. 
Výhody: služební automobil, mobil, stravenky  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050360795 

Požadovaná profese:  Vedoucí divize Pasivních dom ů 
  Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví (13235) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Práce s PC  
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Popis pozice a odpov ědností: zodpovídá za obchodní výsledky divize, 
zodpovídá za projednání podmínek smlouvy a p řípravu k podpisu a 
časovou souslednost, aktivn ě vyhledává nové obchodní p říležitosti, jedná 
s odb ěrateli, zodpovídá za kvalitu, jedná s ú řady, vy řizuje veškerá 
povolení, zodpovídá za cenové kalkulace, orientuje se ve stavební 
terminologii 
- Požadavky: SŠ nebo VŠ – ideáln ě stavební sm ěr, osoba s praktickými 
zkušenostmi, analytickým myšlením, vyžadujeme časovou i místní 
flexibilitu, ochotu a p řesvědčení pracovat a zastupovat spole čnost v četně 
prezentace jejího pozitivního obrazu, spolehlivost,  systematický p řístup k 
práci, d ůraz na maximální kvalitu a detail, dochvilnost, rep rezentativní 
vystupování a jednání, řidi čské oprávn ění typu B – aktivní řidi č, co se 
nebojí jezdit delší vzdálenosti, nadstandardní znal ost práce na PC – 
Powerpoint, Word, Excel, Outlook, znalost anglickéh o jazyka výhodou 
- Co nabízíme - preferujeme dlouhodobý pracovní vzta h, pevnou mzdu + 
výkonnostní složku (za dosažení cíl ů), maximální d ůvěru a podporu 
samostatnosti, mobilní telefon, notebook, st ůl, židli a služební automobil 
na náklady zam ěstnavatele, možnost kariérního r ůstu 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12191780718 

Požadovaná profese:  Vedoucí sport. obchodu - servisní technik - manažer  
  Řídící pracovníci v oblasti sportu (14313) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Petr Hofman , IČ 70467234 
  Místo výkonu práce: Petr Hofman - Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Hofman Petr , e-mail: gerdulina@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme šikovného pracovníka do specializované sport ovní 
prodejnyzam ěřené na cyklistiku a lyžování, který bude samostatn ě řídit 



celý provoz prodejny.  
Jedná se o slou čenou funkci manažera, prodejce a servisního technik a. 
Požadavky: znalost alespo ň jednoho oboru nutností 
Výhody: možnost provizních odm ěn 

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839740718 

Požadovaná  profese:  Stavbyvedoucí  
  Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (1323) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAVAD s.r.o. , IČ 27672158 
  Místo výkonu práce: STAVAD s.r.o. - Zlínský kraj, Zlínský kraj  
  Komu se hlásit: Marie Dosoudilová , tel.: +420 732 929 500, e-mail: info@stavad.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-SŠ/VŠ vzdělání ve stavebním oboru 
-řidi čský pr ůkaz sk. B 
-znalost práce na PC (MS Office) 
-časovou flexibilitu 
-ochotu a chu ť učit se novým v ěcem 
-vhodné i pro absolventy, nevyžadujeme praxi v obor u 
 
Nabízíme: mobilní telefon, notebook, firemní vozidlo , možnost kariérního 
růstu.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649200708 

Požadovaná profese:  Řidi či 
  Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (83) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMA ČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost, ŘP sk. B,C, praxe výhodou 
Výhody: zau čení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbn ě ve st ředu v dob ě od 
10-16 hod.  

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590880753 

Požadovaná profese:  Řidi či - technici  
  Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (83) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 

  Místo výkonu práce: 
Tech eco, s.r.o. - areál býv. spole čnosti Moravan, budova č. 81, p.č. st. 
2546, areál býv. spole čnosti Moravan a.s., 765 02, Otrokovice  

  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10432580764 

Požadovaná profese:  Řidi či městské hromadné dopravy  
  Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě (83311) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Dopravní spole čnost Zlín -Otrokovice, s. r. o. , IČ 60730153, 
http://www.dszo.cz 

  Místo výkonu práce: 
Dopravní spole čnost Zlín -Otrokovice, s. r. o. - sídlo, Podvesná XVII 3833, 
760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Ing. Helena Hanusová , tel.: +420 577 052 119, e-mail: personalista@dszo.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v řízení nákladních vozidel výhodou  
Vhodné pro osoby starší 21 let.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972370758 

Požadovaná profese:  Řidi či C, C + E 
  Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají (833) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TRUCK LINE CZECH s.r.o. , IČ 27684032 
  Místo výkonu práce: TRUCK LINE CZECH s.r.o. - Napajedla, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Miroslav Talaša , tel.: +420 608 263 694 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 33 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP C, C+E, profesní pr ůkaz, i bez praxe (zau číme) 
Náplň práce: vnitro 
Telefonicky 8-17 hod.  
 

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662480721 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního automobilu  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SUEZ Využití zdroj ů a.s., IČ 25638955 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdroj ů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, Kvítkovice, 765 
02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Irena Nejedlá , tel.: +420 770 121 425, e-mail: irena.nejedla@suez.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 140 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidi č C 
 
Náplň práce 
• řízení motorových vozidel ŘP skup B + C 
 
Požadujeme 
• platný ŘP skup B + C podmínkou 
• platný ŘP E nebo pr ůkaz k řízení čelního naklada če velkou výhodou, 
nepodmínkou 
• chu ť pracovat 
 
Nabízíme 
• pracovní smlouvu na HPP, pravidelná ranní sm ěna, přesčasy jen po 
dohod ě 
• stravenky, dovolená navíc a další firemní benefit y, extra p říplatky k 
základní mzd ě 
 
nástup: ihned 
místo pracovišt ě: Brno 
 
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete strukturovaný životopi s na 
emailovou adresu: irena.nejedla@suez.com  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 16:35:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 12975650716 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního automobilu  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SUEZ Využití zdroj ů a.s., IČ 25638955 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdroj ů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, Kvítkovice, 765 
02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Irena Nejedlá , tel.: +420 770 121 425, e-mail: irena.nejedla@suez.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 30 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 130 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidi č C 
 
Náplň práce 
• řízení motorových vozidel ŘP skup B + C 
 
Požadujeme 
• platný ŘP skup B + C podmínkou 
• platný ŘP E – výhodou 
• chu ť pracovat 
 



Nabízíme 
• pracovní smlouva nebo možnost dlouhodobé brigády (min 2 až 3 dny v 
týdnu) 
• pravidelná ranní sm ěna pond ělí až pátek, p řesčasy jen po dohod ě 
• stravenky, dovolená navíc, akcie spole čnosti 
• další firemní benefity 
 
nástup: ihned 
místo pracovišt ě: Otrokovice 
 
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete strukturovaný životopi s na 
emailovou adresu: irena.nejedla@suez.com  

Poslední zm ěna: 23.7.2017 16:15:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 13046660730 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního automobilu ,,C"  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. , IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila , tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o rozvoz potravinového zboží zejména v reg ionu Zlínského 
kraje. 
 
Nabízíme: 
Práce na plný úvazek. 
Placená p řesčasová práce. 
Příspěvek na stravu formou diet, 70,-K č/den. 
Pracovní od ěv. 
Sleva na nákup v naší prodejn ě. 
Dobré platové podmínky. 
Služební telefon.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 14:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454690779 

Požadovaná profese:  Řidi č sk. C  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna:  8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



11699730758 

Požadovaná profese:  Řidi č sk. C  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SlavLogistic s.r.o. , IČ 28340400 
  Místo výkonu práce: SlavLogistic s.r.o. - Slavi čín, Dlouhá 300, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Ladislav Sa ňák, tel.: +420 774 525 260, e-mail: slavlogistic@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Rozvoz zboží po ČR + SK vozidlem o celkové hmotnosti 12t.  
 
Požadavky: Řidi čský pr ůkaz sk. ,,C", profesní pr ůkaz, karta řidi če, 
spolehlivost. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862550753 

Požadovaná profese:  Řidi č vnitro  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NIKOLA TRANS s.r.o. , IČ 25597531 

  Místo výkonu práce: 
NIKOLA TRANS s.r.o. - Otrokovice, U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
ŘEZNÍČKOVÁ , tel.: +420 734 852 158, e-mail: malotova@nikolatrans.cz, 
adresa: Březnice 140, 760 01 Zlín 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
Řidi čský pr ůkaz C + E, profesní pr ůkaz, karta řidi če, psychotesty, 
zodpov ědnost, samostatnost, časová flexibilita 
 
Náplň práce: 
Vnitrostátní kamionová doprava  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676350717 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladních automobil ů 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - sídlo, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Karel Šik , tel.: +420 723 114 676, e-mail: karel.sik@smo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadované dovednosti: Řidi čský pr ůkaz skupiny C, E, karta řidi če, 
profesní pr ůkaz, psychologické vyšet ření od akreditovaného psychologa 
ČR, zodpov ědnost, samostatnost, časová flexibilita. 
Poznámka k volnému místu: Stabilní stavební firma s e zánovním vozovým 
parkem p řijme řidi če nákladních voz ů, na vývoz zeminy a stavebních 
materiál ů v rámci ČR. Výdělky dle výkonu práce, vynikající zázemí, 
základní mzda pravideln ě navyšována, motiva ční programy. Pr ůkaz ADR 
nebo strojnický pr ůkaz výhodou. 
Nabízíme: V ěrnostní ohodnocení, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
stravenky, diety, neku řácký p říspěvek, možnost využití volného času v 
rekrea čních st řediscích spole čnosti, sportovní akce po řádané 
zaměstnavatelem  

Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630300743 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladních automobil ů 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LOKART, s. r. o. , IČ 44005091 
  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Jiří Penner , e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme na hlavní pracovní pom ěr řidi če nákladního vozidla, podmínkou 
ŘP sk. C + E a profesní pr ůkaz,vyžadujeme praxi v řízení ve vnitrostátní 
doprav ě alespo ň 5 let, spolehlivost a flexibilitu. 
Nástup ihned. 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676480794 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladního automobilu C (vnitrostátní kamionová do prava)  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zdeněk Krejsa , IČ 18548644 
  Místo výkonu práce: Zdeněk Krejsa - Vizovice, Nádražní 1297, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Zdeněk Krejsa , tel.: +420 603 210 330, e-mail: kstrans@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vnitrostátní kamionová doprava, víkendy vol né 
 
Výhody: p říspěvek na penzijní p řipojišt ění 
Osobní návšt ěva na pracovišti Nádražní 1297, Vizovice 763 12 v pr acovní 
dny od 7 do 11 a od 11:30 do 16:00 hod.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749560788 



Požadovaná profese:  Řidi či nákladního vozidla s p řívěsem  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CARTECHNIK TRADE s.r.o. , IČ 25550403 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Milan Novák , tel.: +420 776 040 361, e-mail: novak@cartechnik.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jezdíme po ČR, SR, Rakousko  
Požadavky: ŘP sk. C, E + profesní pr ůkaz + psychotesty, digitální karta 
Výhody: diety, prémie, pracovní doba Po-Pá nebo dle  dohody  

Poslední zm ěna: 17.6.2017 00:05:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706690765 

Požadovaná profese:  Řidi či sk. "C"  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725790778 

Požadovaná profese:  Řidi či sk. "C"  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pavel Zezulka, s.r.o. , IČ 27713768 
  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Pavel Zezulka, jednatel , tel.: +420 777 707 282, e-mail: 
pavelzezulka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidi č nákladního vozidla do 12 t. pro mezinárodní a vnit rostátní dopravu.  
Spolehlivost, bezúhonnost, řidi čský + profesní pr ůkaz skupiny C, praxe 
řidi če.  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706930743 



Požadovaná profese:  ŘIDIČI SKUPINY C + PROFESNÍ PRŮKAZ  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LIOVA GROUP, s. r. o. , IČ 29224462 

  Místo výkonu práce: 
LIOVA GROUP, s. r. o. - Makro Zlín, t řída 3. května 1198, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Iveta Částková , e-mail: iveta.castkova@liovagroup.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 32 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Denní rozvoz potravin, krom ě víkend ů. 
Požadujeme spolehlivost, flexibilitu, praxe v dopra vě výhodou.  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927610787 

Požadovaná profese:  Řidi či strojníci  
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Metalšrot Tluma čov, a. s. , IČ 46901094 
  Místo výkonu práce: Metalšrot Tluma čov a. s., Mánesova 510, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Marta Gazdová , e-mail: gazdova@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidi čský pr ůkaz skupiny C, strojnický pr ůkaz na naklada če a 
bagry 
 
Výhody: 25 dn ů dovolené, ob ědy, stravenky  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964320728 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního vozidla vnitrostátní p řepravy.  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LP Okno - Trans, s. r. o. , IČ 27780597 
  Místo výkonu práce: LP Okno - Trans, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: David Lipnický, Jednatel. , e-mail: autodoprava@lpokno.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Noční provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 34 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Linka Zlín - Praha - Zlín.  
Řidi č nákladního vozidla - řidi čský pr ůkaz skupiny C+E  
Nástup možný ihned.  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809880723 



Požadovaná profese:  Řidi či C+E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: QUICKTRANS s.r.o. , IČ 25584251 
  Místo výkonu práce: QUICKTRANS s.r.o. - Slušovice, Školní 200, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Toufar Marek , tel.: +420 602 587 957, e-mail: marek.toufar@quicktrans.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 50 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme řidi če Mezinárodní p řepravy s vozidly nad 12 t.  
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 17.1.2017 01:39:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427600750 

Požadovaná profese:  Řidi či kamonové dopravy  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSI CARGO s.r.o. , IČ 02511797 
  Místo výkonu práce: ROSI CARGO s.r.o. - Lípa, Lípa 303, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Polepil , tel.: +420 732 352 296, e-mail: rosicargo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pot řebné řidi čské oprávn ění C+E, profesní osv ědčenoí, min. 1 
rok praxe s náv ěsem 
Nabízíme: víkendy volné  

Poslední zm ěna: 27.4.2017 00:04:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12418020705 

Požadovaná profese:  Řidi či mezinárodní dopravy  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: RYDEX SUPPORT s.r.o. , IČ 04090624 

  Místo výkonu práce: 
RYDEX SUPPORT s.r.o. - Fryšták, Dolnoveská 59, Dolní Ves, 763 16 
Fryšták  

  Komu se hlásit: 
Odložilík , tel.: +420 606 058 670,722 931 707, e-mail: 
rydexsupport@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Řidi čský pr ůkaz skupiny C+E, profesní pr ůkaz a psychotesty.  

Poslední zm ěna:  6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



10771220762 

Požadovaná profese:  Řidi či mezinárodní kamionové dopravy  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - TRANSPORT, a.s. , IČ 47905638 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1174, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Němeček Vladan , e-mail: nemecek@zps-transport.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 25.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP skupiny C+E + profesní pr ůkaz, digitální karta do 
tachografu  
Výhody: týden dovolené navíc  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560960778 

Požadovaná profese:  Řidi či mezinárodní kamionové dopravy  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EUROXAN 12 a.s. , IČ 29377196 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Adéla Zábojníková , tel.: +420 734 853 665, e-mail: mkd@euroxan.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 50 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C+E, platný profesní pr ůkaz, čipová karta, min. 1 rok 
praxe v mezinárodní doprav ě 
Výhody: možnost volných víkend ů, nejnov ější vozový park.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830110752 

Požadovaná profese:  Řidi či mezinárodní kamionové dopravy.  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jaroslav Machá č, IČ 65363027 
  Místo výkonu práce: Luční 913, 766 01 Valašské Klobouky  

  Komu se hlásit: 
Jaroslav Machá č, zaměstnavatel , tel.: +420 739 307 847, e-mail: 
JaraM913@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidi či MKD. 
Požadavky: řidi čský pr ůkaz typu C, E + profesní pr ůkaz, odborná 
způsobilost. 
Možnost platového r ůstu. 



Kontaktovat telefonicky 8 -18hod.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830040718 

Požadovaná profese:  Řidi či MKD  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Heinz logistic s.r.o. , IČ 29184398 
  Místo výkonu práce: Heinz logistic s.r.o. - Luha čovice, Uherskobrodská 670, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Zdeněk Tomášek , tel.: +420 577 102 522, e-mail: uctarna@heinz-logistic.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci se hlásit telefonicky Po -Pá 8-16 hod., osobn ě na pracovišti nebo 
e-mailem.  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12341730787 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladních automobil ů - MKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 30 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: V-SPED, s. r. o. , IČ 26972034 
  Místo výkonu práce: V-SPED, s. r. o. - Malenovice, t řída 3. května 639, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Sotolá ř, tel.: +420 777 744 824, e-mail: info@vsped.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 100 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidi č nákladního automobilu - MKD, ŘP - sk. CE, platný profesní pr ůkaz, 
digitální karta řidi če, psychotesty  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11605970752 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladního vozidla  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marius Pedersen, a. s. , IČ 42194920 
  Místo výkonu práce: Marius Pedersen, a. s. - Kvítkovice, Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Pavel Tomš ů, tel.: +420 602 440 236, e-mail: 
pavel.tomsu@mariuspedersen.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 36,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonno st, samostatný a 
zodpov ědný p řístup k práci, řidi čské oprávn ění sk. C (C + E výhodou), 



platný profesní pr ůkaz řidi če, platné psychologické vyšet ření, záznamová 
karta řidi če, osvědčení ADR výhodou 
Nabízíme: hlavní pracovní pom ěr, jistotu stabilní firmy, nástup možný 
ihned, zajímavé mzdové ohodnocení, zaškolení a zvyš ování kvalifikace 
Náplň práce: řízení vozidel pro svoz odpadu, kontejnerová vozidla , valníky  

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845800793 

Požadovaná profese:  Řidi či silnišní nákladní dopravy  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GELUR spol. s r.o. , IČ 00546674, http://www.gelur.com 
  Místo výkonu práce: GELUR spol. s r.o. - Razov, Razov 1299, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jan K řenek , tel.: +420 577 018 239,602 421 070, e-mail: 
krenek@gelur.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení kamionové soupravy v rámci st řední a západní 
Evropy,  
Požadavky: řidi čský pr ůkaz skupiny C + E, profesní pr ůkaz, znalost cizího 
jazyka výhodou  
Výhody: prémie, stravné, penzijní p řipojišt ění, zázemí stabilní spole čnosti  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731910765 

Požadovaná profese:  Řidi či taha čů 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DIAMONDS LOGISTIC s.r.o. , IČ 27728218 
  Místo výkonu práce: Malenovice 1147, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jana Zelová , tel.: +420 739 594 566, e-mail: diamondslogistic@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 34 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín  
Vnitrostátní doprava Zlín - Praha a zp ět. 
Požadavky: ŘP sk. C + E, spolehlilvost, zodpov ědnost. 
 
Směnost po - pá, Víkendy volné 
 
Praxe není nutná - zaškolíme.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044170740 

Požadovaná profese:  Strojníci  
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Michlovský - protlaky, a.s. , IČ 27704262 
  Místo výkonu práce: Salaš 99, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Kužilková Gabriela , tel.: +420 731 622 807, e-mail: kuzilkova@michlovsky.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s kolovým a krá čejícím bagrem (Menzi Muck).  
Požadavky: ŘP sk.C, E, profesní pr ůkaz, strojní pr ůkaz, praxe min. 5 let, 
zodpov ědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní p řístup k práci, 
zdravotní zp ůsobilost.  
Po zapracování možnost na dobu neur čitou. 
Výhody: p říspěvek na stravování, p říspěvek na penzijní pojišt ění. 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doru čení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním odd ělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výb ěrového řízení. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695940740 

Požadovaná profese:  Řidi či nákladních automobil ů, tahačů a speciálních vozidel (8332)  
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOPROCHOR, s.r.o. , IČ 25557700 
  Místo výkonu práce: AUTOPROCHOR, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Věra Staňková , tel.: +420 733 541 365, e-mail: b.zakovsky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C, profesní pr ůkaz 
Náplň práce: rozvoz zboží region + vnitro  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764580753 

Požadovaná profese:  Mezinárodní řidi či do 3,5t  

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Petr Paseka , IČ 72435895 
  Místo výkonu práce: Petr Paseka - sídlo, Lomená 2271, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Petr Paseka , tel.: +420 608 705 808 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o mezinárodní p řepravy v rámci EU. Požadujeme spolehlivost, 
zodpov ědnost, bezúhonnost, platný řidi čský pr ůkaz sk. B, praxe řidi če 
nutná.  

Poslední zm ěna: 8.7.2017 02:02:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12977760757 

Požadovaná profese:  Rozvoj jídel  

  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Margherita ristorante s. r. o. , IČ 05982936 
  Místo výkonu práce: Margherita ristorante s. r. o. Zlín, Švermova 100, Malenovice, 763 02 Zlín 4  



  Komu se hlásit: Martina Bobowsky , tel.: +420 733 763 136, e-mail: info@pizzamargherita.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadován řidi čský pr ůkaz skupiny B.  
 
Osobní kontakt: Zlín - Malenovice, Švermova 100 v čase od 9:00 do 15:00  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018130702 

Požadovaná profese:  Řidi č 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSANA, spol. s r.o. , IČ 25081152 

  Místo výkonu práce: 
ROSANA, spol. s r.o. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 910, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Carmen SOVIČKOVÁ , tel.: +420 739 642 328, e-mail: zlin@rosana.cz, adresa: 
Na Pankráci 809/22, Nusle, 140 00 Praha 4  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz vody v barelech po zlínském kraji.  
 
Požadavky: ŘP sk.B  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820540732 

Požadovaná profese:  Řidi č malého dodávkového automobilu  

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. , IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila , tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Potřebujeme řidi če malého nákladního vozidla skupiny B. Jedná se o 
rozvoz zboží zejména v regionu Zlínského kraje. 
 
Nabízíme: 
Služební telefon 
Příspěvek na stravu formou diet 70,-/den. 
Placené p řesčasy. 
Pracovní od ěv. 
Práce na plný úvazek. 



Sleva na nákup v naší prodejn ě. 

Poslední zm ěna: 28.6.2017 14:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12259820786 

Požadovaná profese:  řidi č osobních a malých dodávkových voz ů 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pohřební služba Bohumír P řibylák s.r.o. , IČ 26926121 
  Místo výkonu práce: Kvítková 248, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Hana Hrnkova  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 25.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidi č dodávkového vozu, p řeprava lidských poz ůstatk ů, 
jejich uložení do rakve, úpravu a další činnosti spojené s poh řbením 
Požadavky: ŘP sk. "B", praxe v řízení min 3 roky, praxe v řízení 
dodávkového vozidla výhodou, flexibilita, bezúhonno st, slušné 
vystupování, zodpov ědnost 
Osobní kontakt v kancelá ři poh řební služby v pracovní dny od 8 do 16 
hodin.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050470793 

Požadovaná profese:  Řidi č plachtové dodávky pro mezinárodní p řepravu - do 3,5T  

  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Lubomír Vrána , IČ 72435062 
  Místo výkonu práce: Slezská 5258, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Romana LYSÁ ČKOVÁ , tel.: +420 774 888 420, e-mail: lvtranszlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: naložit náklad,zabezpe čit a p řevézt do daného bodu.  
 
Požadavky: Hledáme řidi če na placht. dodávku, ř.p. sk. B pro mezinárodní 
přepravu v rámci EU. 
Pouze s praxí v mezinárodní p řepravě!!!! 
Požadujeme časovou nezávislost, spolehlivost, samostatnost, asp oň 
jeden jazyk NJ,AJ. 
 
Zájemci o pracovní pozice mohout zaslat e-mail nebo  kontaktovat 
zaměstnavatele telefonicky do 19 hodin.  

Poslední zm ěna: 23.6.2017 01:35:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740380708 

Požadovaná profese:  Řidi či 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: ROSANA, spol. s r.o. , IČ 25081152 

  Místo výkonu práce: 
ROSANA, spol. s r.o. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 910, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: CARMEN SOVIČKOVÁ , tel.: +420 739 642 328, e-mail: zlin@rosana.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 do 31.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 7 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz barelové vody po Zlínském kraji  
Požadavky: ŘP sk.B, spolehlivost, pracovitost, praxe v řízení dodávky 
Zájemci se mohou hlásit telefonicky od 7 - 15 hodin . 

Poslední zm ěna: 23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722410779 

Požadovaná profese:  Řidi či - montážní technici  

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KARAMBOLA.CZ s. r. o. , IČ 24703273 

  Místo výkonu práce: 
KARAMBOLA.CZ s. r. o. - tř. T. B., třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: David Kubiš , e-mail: obchodnik@karambola.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidi čský pr ůkaz sk. B, zodpov ědnost, bezúhonnost, manuální 
zručnost, bydlišt ě Zlín a blízké okolí, časová flexibilita. 
Náplň práce: rozvoz, montáž a servis wellness po ČR. 

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964280764 

Požadovaná profese:  Řidi či - montážníci  

  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VITALWELL GROUP s.r.o. , IČ 25303864 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Lebánek Patrik , e-mail: lebanek@vitalwell.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidi čský pr ůkaz sk B, zodpov ědnost, bezúhonnost, manuální 
zručnost, bydlišt ě Zlín a blízké okolí, časová flexibilita  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050290761 

Požadovaná profese:  Řidi či mezinárodní dopravy do 3,5t  

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Richard Vágner , IČ 68009453 
  Místo výkonu práce: Obeciny VII 3604, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Lenka Vágnerová , tel.: +420 603 275 852, e-mail: richvag@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ŘP sk. "B", praxi na dodávce s jízdami v zahrani čí.(Jezdíme 
směr západ EU), velkou časovou flexibilitu, spolehlivost, samostatnost, 
základní orientaci v map ě, bydlišt ě ideáln ě v regionu ZL, KM, PR, PV, OL  
Nabízíme zázemí ve firm ě s tradicí, slušné jednaní, velmi perfektn ě 
vybavená zánovní i nova vozidla Renault Master 10 pa l. plachta 
Směnnost: nepravidelná pracovní doba 
Nástup: ihned  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853520732 

Požadovaná profese:  Řidi či pro poh řební službu  

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pohřební ústav Arkadia s.r.o. , IČ 28293347 
  Místo výkonu práce: Arkadia Poh řební ústav s.r.o., Prost řední 2646, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Sochorová , e-mail: sochorova_arkadia@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B", praxe v řízení min. 3 roky, praxe v řízení 
dodávkového vozidla výhodou, flexibilita, bezúhonno st, slušné 
vystupování, zodpov ědnost, spolehlivost,dobrý zdravotní stav, bydlišt ě 
ve Zlíně a okolí max. do 10 km 
Náplň práce: p řevozy zesnulých, oblékaní, zajiš ťování poh řbů, 
manipulace se zesnulými, oblékání, zajiš ťování poh řbů, výjezdy 
Z charakteru pracovní nápln ě je místo vhodné spíše pro MUŽE.  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12899980725 

Požadovaná profese: Řidi či osobních a  malých dodávkových automobil ů (krom ě taxiká řů a 
řidi čů dopravy nemocných a ran ěných) (83221)  

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Nikosand group s.r.o. , IČ 28135199 

  Místo výkonu práce: 

Nikosand group s.r.o. - ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno -město, Brno -
venkov, Bruntál, B řeclav, Česká Lípa, České Bud ějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlí čkův Brod, Hlavní m ěsto Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablone c nad 
Niso...  

  Komu se hlásit: 
Nicolae Burduh , tel.: +420 608 730 000,777 727 781, e-mail: 
nicoburduh@gmail.com, adresa: Lublinská 577/13, Troja, 181 00 Praha 81  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod.  týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  
Požadované dovednosti:  Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: ČR a hl.m.Praha  
Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 608 730 000 nebo 777 727 
781 (pracovní dny: 8:00 - 19:00) 
Kontaktní osoba: pan Nicolae Burduh 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Řidi či malých dodávkových automobil ů do 3,5t. (valník - plachta). 
Služební cesty Praha - ČR - EU. Práce: Po-pá, so-ne -volné. Řidi čský 
průkaz skupiny B. Minimáln ě 5 let praxi řidi če. Hledáme řidi če, kteří mají 
chu ť do práce.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného místa: 
13040830739 

Požadovaná profese:  Dělník vrtné soupravy - řidi č. 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Michlovský - protlaky, a.s. , IČ 27704262 
  Místo výkonu práce: Salaš 99, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Gabriela Kužílková , e-mail: kuzilkova@michlovsky.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C, E, profesní pr ůkaz, praxe min. 3 roky jako řidi č, 
výhodou sva řečský pr ůkaz, vazačský pr ůkaz, jeřábnický a strojní pr ůkaz, 
zodpov ědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní p řístup k práci, 
zdravotní zp ůsobilost 
Náplň práce: montážní práce technologií 
Možnost prodloužení pracovního pom ěru na dobu neur čitou. 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doru čení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním odd ělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výb ěrového řízení. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695930749 

Požadovaná profese:  Řidi či, strojníci  
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PILA PEŠL, s.r.o. , IČ 28309758 
  Místo výkonu práce: Paseky 152, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Jan Pešl , tel.: +420 603 233 479, e-mail: pilapesl@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: hledáme strojníka a řidi če VZV do pila řské výroby.  
Nástup možný ihned.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 00:26:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935980723 



Požadovaná profese:  Řidi č nákl. vozidla - návěs. 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Igor Čejka , IČ 40988279 
  Místo výkonu práce: Igor Čejka - Spytihn ěv, Spytihn ěv 
  Komu se hlásit: Igor Čejka , tel.: +420 605 913 146, e-mail: igor.cejka@atlas.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě štěrkovna Spytihn ěv. 
Náplň práce: navážení sypkých stavebních hmot - št ěrk, kamenivo do 
betonáren, stavebnin atd., s denním návratem na sta novišt ě. Vhodné pro 
zájemce z okolí UH/Zlín. 
Požadavky: ŘP sk. C, E, profesní pr ůkaz, zdr. zp ůsobilost, praxe a 
zkušenost s řízením náv ěs. vozidel.  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783560743 

Požadovaná profese:  Řidi č nákladního automobilu s p řívěsem, taha če 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VODÁREK TRANSPORT s.r.o. , IČ 26910748, http://www.vodarek-transport.cz 

  Místo výkonu práce: 
VODÁREK TRANSPORT s.r.o. - pracovišt ě 1, Kvítkovická 1386, 763 61 
Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Radek VODÁREK, Jednatel , tel.: +420 777 787 707, e-mail: radim@vodarek-
transport.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 24.5.2017 do 23.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ŘP sk.C+E, karta do tachografu, základy anglického či 
německého jazyka výhodou, zkušenosti na p řepravníku aut výhodou, 
nezkušené zaškolíme, p řeprava automobil ů, užitkových vozidel a 
karavan ů v rámci ČR i mezinárodn ě 
Nabízíme: Stimula ční složka mzdy, v ěrnostní prémie, prémie ECO drive, 
prémie za spot řebu  

Poslední zm ěna: 23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722320763 

Požadovaná profese:  Řidi či motorového vozíku  
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BC LOGISTICS s.r.o. , IČ 25519581 
  Místo výkonu práce: BC LOGISTICS s.r.o. - Otrokovice, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Bc. Veronika Fojtíková , tel.: +420 606 737 955, e-mail: fojtikova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 25 000 Kč/měsíc  



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení vysokozdvižného vozíku ve skladech spole čnosti  
Požadavky: praxe 1 rok s řízením vysokozdvižného motorového vozíku 
Výhody: 100 K č stravenky, p říspěvek na penzijní pojišt ění, další benefity 
dle Kolektivním smlouvy 
Telefonicky 8-14 hod.  

Poslední zm ěna: 23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590650766 

Požadovaná profese:  Řidi či VZV 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ , IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádve řice 425, Zádve řice-
Raková, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Adéla Rafajová , tel.: +420 577 452 185, e-mail: dzadverice@volny.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na poskliz ňové lince (ukládání beden).  
Zájemci o volné místo zasílat životopi na e-mail, h lásit se telefonicky v 
době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo se zastaví osobn ě na pracovišti ve 
stejnou dobu.  

Poslední zm ěna: 18.1.2017 01:10:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132970719 

Požadovaná profese:  Asistent/ka ředitele  
  Sekretáři (všeobecní) (41200) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Šedesátá 5576, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Martina Chludová, personalista , tel.: +420 778 751 348, e-mail: 
chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme USO/VŠ vzd ělání technického zam ěření, znalost AJ,  NJ-
výhodou. Velmi dobré organiza ční a komunika ční schopnosti, 
spolehlivost, časová flexibilitu, ŘP-aktivní řidi č. Benefity: stravenky, 
odměna za docházku, týden dovolené navíc, 2x ro čně mimo řádné 
odměny. Nástup dohodou.  

Poslední zm ěna: 31.7.2017 10:06:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13078410770 

Požadovaná profese:  Asistent/ka vedoucího stavební výroby - příprava zakázek  
  Sekretáři (všeobecní) (412) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: 4IDEA, družstvo , IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Husi čková , tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 24 000 Kč/měsíc  

Požadovaná vzd ělání:  Stavebnictví  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ stavební,praxe není podmínkou, znalos t legislativy a 
rozpo čt. výhodou, ŘP skup. B. Vhodné i pro ženy po MD. Povšechná 
uživatelská znalost PC. Možnost i část. prac. úvazku. Nástup dle dohody. 
Zašlete životopis + motiv. dopis na: info@4idea.cz  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771570767 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC  
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GENICZECH - M, spol. s r.o. , IČ 25306499, http://www.geniczech.cz 
  Místo výkonu práce: GENICZECH - M, spol. s r.o. - Zlín, Vavre čkova 5673, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva , e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná obsluha CNC  
Požadavky: vyu čení ve strojírenském oboru, znalost čtení technické 
dokumentace, manuální zru čnost, pe člivost, zodpov ědnost 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, p říspěvek na penz. 
pojišt ění, jistota práce v české  
stabilní spole čnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv  

Poslední zm ěna: 7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11436420766 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC frézovacího centra  
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavi čín, Luha čovská 891, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambr ůzová , tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpov ědnost, samostatnost, čtení výkresové dokumentace, 
praxe výhodou 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou  nebo osobn ě 
Nabízíme závodní stravování, ro ční platové benefity.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494610741 



Požadovaná profese:  Obsluha CNC obráb ěcích center  
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Frema, a. s. , IČ 46905049, http://www.frema.cz 
  Místo výkonu práce: Frema, s. r. o. - sídlo, t řída 3. května 850, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jana Pet říková , tel.: +420 576 771 815, e-mail: perm@frema.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Částečná znalost programování( řídící systém Heidenhein), 
samostatnost, časová flexibilita, strojírenské vzd ělání 
Benefity: Dovolená týden navíc, podn.stravování, syst ém odm ěn a premií 
podle mzd.zásad  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 10:46:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12682960782 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC stroj ů. 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DEVAMA pliz, s. r. o. , IČ 27620069 
  Místo výkonu práce: DEVAMA pliz, s. r. o. - Vavrečkova,  Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mariya Dotsenko , tel.: +420 774 271 786, e-mail: devama1@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zdravotní zp ůsobilost, čistý trestní rejst řík, zdravotní pr ůkaz, ochota u čit 
se novým v ěcem, pro cizince není nutné dokonale ovládat český jazyk.  

Poslední zm ěna: 19.1.2017 01:02:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11185120732 

Požadovaná profese:  Seřizova č CNC stroj ů 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA a.s. je p řední česká pr ůmyslová kovárna. Specializujeme se 
na výrobu zápustkových výkovk ů z legovaných, mikrolegovaných, 
uhlíkových a konstruk čních ocelí.  
 
V současné dob ě hledáme nového kolegu na pozici: 
 



SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
 
NÁPLŇ PRÁCE: 
• seřizování a obsluha obráb ěcích stroj ů s CNC řízením, 
• příprava pracovního procesu a sestavení nástroj ů a materiálu pro 
pracovní proces, 
• stanovení pracovních postup ů, prost ředků a metod, 
• kontrola používání řezných nástroj ů, 
• odzkoušení vyrobených dílc ů, 
• zajiš ťování nástroj ů a přípravk ů na jednotlivé sv ěřené stroje, 
• evidence, vykazování a vydávání nástroj ů a jejich pravidelné inventury. 
 
POŽADAVKY: 
• 2 roky praxe v oboru, 
• znalost řídících systém ů CNC stroj ů, 
• vytvá ření program ů pro obráb ění, 
• znalost obráb ění a seřizování, 
• znalost řezných podmínek a jejich testování, 
• zkušenosti s řešením problém ů s CNC stroji a obráb ění. 
 
BENEFITY: 
• týden dovolené navíc, 
• příspěvek na závodní stravování, 
• příspěvek na dovolenou, 
• 13. a 14. plat, 
• příspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
• odborné vzd ělávání a možnost profesního r ůstu, 
• lázeňská pé če. 

Poslední zm ěna: 16.6.2017 17:45:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12882070742 

Požadovaná profese:  Pilaři - obsluha numerické pily  

  
Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 
(7523) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SYKORA, spol. s r.o. , IČ 46977121, http://sykora.eu 
  Místo výkonu práce: SYKORA, spol. s r.o. - Razov, Razov 1204, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Mária Sýkorová , e-mail: msykorova@sykora.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha numerické pily  
Požadavky :chu ť manuáln ě pracovat, samostatnost a zru čnost p ři práci, 
ochota a vst řícnost pomáhat druhým, p řivítáme vyu čeného truhlá ře, 
stola ře 
Výhody: zvláštní prémie, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649220787 

Požadovaná profese:  CNC Horizontká ř - Siemens  
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KM konsult s.r.o. , IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - areál ZPS - agentura práce, t řída 3. května 1172, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Ing. Zden ěk Večerka, personalista , tel.: +420 777 776 355, e-mail: 



zdenek@kmkonsult.cz, adresa: Kaplanova 2836/2a, 767 01 Krom ěříž 1 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín - Malenovice  
- CNC Horizontká ř - systém řízení Siemens 
- Vyučení v oboru, praxe min. 2 roky - prokázaná praxe na  horizontce, 
znalost čtení technických výkres ů, odolnost v ůči stresu, manuální 
zručnost, kreativita, zodpov ědnost, samostatnost a spolehlivost 
- pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možností prodloužení, nástup možný 
ihned, možnost ubytování 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou ad resu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +42077777 6355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personá lní odd ělení a 
dohodne s Vámi další postup.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 14:35:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 6369680765 

Požadovaná  profese:  Frézař 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čen v oboru strojírenství, praxe min. 2 roky na pozici 
frézař, znalost čtení výkresové dokumentace, řezných podmínek, 
materiál ů, nástroj ů a měřidel; úhlování, frézování drážek, úkosy, práce 
sklopným sv ěrákem, zápichy; ochota pracovat ve dvousm ěnném provozu.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060660740 

Požadovaná profese:  Frézař kovů - seřizova č a obsluha konven ční frézky  
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Frema, a. s. , IČ 46905049, http://www.frema.cz 
  Místo výkonu práce: Frema, s. r. o. - sídlo, t řída 3. května 850, Malenovice, 763 02 Zlín  4 
  Komu se hlásit: Jana Pet říková , tel.: +420 576 771 815, e-mail: perm@frema.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Praxe u obsluhy konven ční frézky, strojírenské vzd ělání  
Benefity: Dovolená týden navíc, podn.stravování, syst ém odm ěn a premií 
podle mzd.zásad  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 10:46:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12683080771 



Požadovaná profese:  Frézař kovů - seřizova č a obsluha konven ční frézy  
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZEKO s.r.o. , IČ 44004737 
  Místo výkonu práce: ZEKOs.r.o. - provozovna 3, Hostišová - Horňák 142, 763 01 Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Hana Steinerová , tel.: +420 602 749 370, e-mail: m.zelina@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2015 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Velmi dobrý  pracovní kolektiv, možnost zvýhodn ěného 
ubytování,možnost profesního r ůstu, osobní odm ěny.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464220743 

Požadovaná profese:  Frézaři 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zau čení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbn ě ve st ředu v dob ě od 
10-16 hod.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 14:45:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590940796 

Požadovaná profese:  Operátor CNC frézky  
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IGTT a.s., IČ 46900080, http://igtt.cz 
  Místo výkonu práce: Šternberská 446, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Leoš Zámoravec , tel.: +420 605 234 685, e-mail: Zamoravec@igtt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 135 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha 5 -ti osé frézky v malosériové výrob ě bez nutnosti tvorby CNC 
program ů. Upnutí a vyrovnání dílce, se řízení nástroj ů, najetí do obráb ění, 
výměny obrobk ů a nástroj ů. Požadujeme: samostatnost, pe člivost, 
zodpov ědnost, dobrý zdravotní stav. Praxe nutná, nástup dl e dohody, 
mzda po zapracování 130-155 K č/hod. 



Nabízíme práci ve stabilní a trvale rostoucí firm ě, výhody sociálního 
programu, 13. plat, týden dovolené navíc, odm ěny p ři pracovních a 
životních jubileích, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění, podnikové 
stravování, a další. 
Zájemci se mohou hlásit u p.Zámoravce na e-mail: 
zamoravec@igtt.cz, tel. 605234685.  

Poslední zm ěna: 29.5.2017 15:25:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760610737 

Požadovaná profese:  Soustružníci  
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMA ČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zau čení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbn ě ve st ředu v dob ě od 
10-16 hod.  

Poslední zm ěna: 16.11.2016 00:45:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590720703 

Požadovaná profese:  Obsluha konven čního soustruhu  
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GENICZECH - M, spol. s r.o. , IČ 25306499, http://www.geniczech.cz 
  Místo výkonu práce: GENICZECH - M, spol. s r.o. - Zlín, Vavre čkova 5673, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva , e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:vyu čení ve strojírenském oboru, čtení výkresové 
dokumentace, praxe v oboru min. 2 roky, manuální zr učnost, pe člivost 
Náplň práce: samostatná obsluha konven čního soustruhu 
Nabízíme: prémie na Vánoce a dovolenou, p říspěvek na stravování, 
příspěvky na penz. p řipojišt ění, příspěvek na sportovní činnosti, jistota 
práce v české spole čnosti, velmi dobrá dostupnost autobusem i vlakem, 
vysoký standard pracovního prost ředí (moderní technologie, klimatizace)  

Poslední zm ěna: 7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10217610722 

Požadovaná profese:  Obsluha konven čního soustruhu (krom ě obráb ění dřeva) 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZEKO s.r.o. , IČ 44004737 
  Místo výkonu práce: ZEKOs.r.o. - provozovna 3, Hostišová - Horňák 142, 763 01 Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Hana Steinerová , tel.: +420 602 749 370, e-mail: m.zelina@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2015 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Velmi dobrý pracovní kolektiv, možnost zvýhodn ěného ubytování, 
možnost profesního r ůstu, osobní odm ěny.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464210752 

Požadovaná profese:  Soustružník  
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdn ě  
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čení v oboru obráb ěč kovů, znalost čtení TP a výkresové 
dokumentace, praxe na této pozici min. 2 roky, znal ost řezných podmínek, 
materiál ů, nástroj ů a měřidel, práce v lunet ě, v hrotech, řezání vnějších i 
vnit řních závit ů, kužely, zápichy, kalibrické otvory, ochota pracov at ve 
dvousm ěnném provozu.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060650749 

Požadovaná profese:  Brusi č otvor ů 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čen v oboru obráb ěč kovů - brusi č, praxe min. 5 let na této 
pozici. Jedná se o broušení v toleranci 0,005 mm, b roušení velmi 
přesných sou částí (v řetena, pouzdra), p řesnost, spolehlivost, 
samostatnost.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060680722 



Požadovaná profese:  Brusi č ploch  
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdn ě  
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru obráb ěč kovů, brusi č, praxe jako brusi č ploch 
min. 2 roky, znalost čtení ve výkresové dokumentaci, znalost řezných 
podmínek, materiál ů, nástroj ů a měřidel, povrchy, úhlování, dom ěřování 
na kostky, drážky, roz řezy. Ochota pracovat ve dvousm ěnném provozu, 
spolehlivost, samostatnost.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060670731 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC  
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOMENT, spol. s r.o. , IČ 46344128, http://www.moment.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: MOMENT, spol. s r. o. - sídlo, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomášek Václav , tel.: +420 602 779 484, e-mail: 
tomasek@moment.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné i pro čerstvé absolventy vyu čené nebo maturující v oboru.  
Náplň: postupné zvládnutí celého procesu programování, u pínání, a 
vlastní práce na CNC stroji. 
Individuální kusová výroba. 
Výhody: p říspěvek na stravování, ubytování, dovolenou, penzijní 
připojišt ění  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706850718 

Požadovaná profese:  Pracovníci na horizontce (horizontální vyvrtáva čce) 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOMENT, spol. s r.o. , IČ 46344128, http://www.moment.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: MOMENT, spol. s r. o. - sídlo, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomášek Václav , tel.: +420 602 779 484, e-mail: 
tomasek@moment.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 500 do 27 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Individuální kusová výroba  
Výhody: p říspěvky na penzijní p řipojišt ění, stravování, dovolenou, na 
ubytování  
Telefonicky Po-Pá 8-14 hod.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12165950782 

Požadovaná profese:  Seřizování a obsluha  konven čních fréz  
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOMENT, spol. s r.o. , IČ 46344128, http://www.moment.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: MOMENT, spol. s r. o. - sídlo, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomášek Václav , tel.: +420 602 779 484, e-mail: 
tomasek@moment.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Individuální kusová výroba  
Výhody: p říspěvky na penzijní p řipojišt ění, stravování, dovolenou, na 
ubytování  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706840727 

Požadovaná profese:  Brusi či - na plocho a na kulato  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo náb řeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: broušení strojních dílc ů dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadavky: vyu čení v oboru obráb ěč kovů - brusi č nutné 
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední sm ěně, zvýhodn ěné sazby za práci p řesčas o 
víkendu, ro ční odm ěny, 2x ro čně spole čenská akce, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253900779 



Požadovaná profese:  Čištění stroj ů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HYDRAP, spol. s r.o. , IČ 46347232 
  Místo výkonu práce: Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Vacková Pavla , tel.: +420 577 145 556, e-mail: hydrap@hydrap.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 105 do 105 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zru čnost, spolehlivost, samostatnost  
Náplň práce: čištění stroj ů - šestiv řetenových automat ů, ve firm ě 
strojírenského zam ěření 

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050350707 

Požadovaná profese:  Dělník/d ělnice  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MMP METAL s.r.o. , IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavni čkovo náb řeží 5675, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Petr ů, tel.: +420 602 792 327, e-mail: petru@mmpmetal.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 do 100 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace výrobk ů, čistění, balení  
Výhody: dovoz ob ědů s dotací zam ěstnavatele 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907480765 

Požadovaná profese:  Dělník/d ělnice broušení  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MMP METAL s.r.o. , IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavni čkovo náb řeží 5675, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Petr ů, tel.: +420 602 792 327, e-mail: petru@mmpmetal.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 22.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 125 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Broušení a lešt ění povrch ů nábytkových komponent ů 
Výhody: dovoz ob ědů s dotací zam ěstnavatele 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706680774 

Požadovaná profese:  Frézaři - obsluha konven ční frézky  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. , IČ 65278925 
  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kamila Balajková , e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 34 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obráb ění přesných strojních dílc ů ze železa dle rozmanitých 
objednávek 
Požadavky: SOU s výu čním listem nebo praxe v oboru min. 2 roky, 
samostatnost p ři seřizování a programování p řesných díl ů 
Výhody: pracovní obuv, od ěv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zam ěstnance i rodinné p říslušníky, ro ční odm ěny  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749500745 

Požadovaná profese:  Frézaři, soustružníci - konven ční stroje  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo náb řeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba strojních sou částí dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadujeme: vyu čení v oboru obráb ěč kovů nutné, praxe výhodou 
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední sm ěně, zvýhodn ěné sazby za práci p řesčas o 
víkendu, ro ční odm ěny, 2x ro čně spole čenská akce, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 22.4.2017 01:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12392910703 

Požadovaná profese:  Mechanici - monté ři 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo náb řeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dokon čovací práce v kusové kovovýrob ě - jehlení, řezání 
závitů, pískování, rovnání, srážení hran, lepení pouzder,  značení dílc ů; 
montování dílc ů do menších montážních sestav  
Požadujeme vyu čení ve strojním oboru, dobrou znalost čtení výkresové 
dokumentace, zru čnost, pe člivost, citlivost na manuální práci ve 
strojírenské oblasti 
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední sm ěně, 50% příplatky za práci p řesčas o víkendu, 
roční odm ěny, 2x ro čně spole čenská akce, možnost prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774580774 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CHALUPA interiéry s.r.o. , IČ 26215624 
  Místo výkonu práce: Salaš 98, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Martin Chalupa , e-mail: chalupa@chalupainteriery.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha obráb ěcího centra  
Výhody: ob ědy, odm ěny  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927640760 

Požadovaná profese:  Obsluha CNC stroje  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Wicke CZ, s.r.o. , IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Martina Weberová , e-mail: weberova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe vítána.  
Pracovní místo vhodné pro muže 
Výhody: bonusy/prémie, p říspěvek na stravování, 13. plat.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830130734 

Požadovaná profese:  Obsluha elektroerozivních stroj ů. 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 



Vlastnosti v olného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na elektroerozivních strojích v četně seřízení a 
nastavení programu pro obráb ění, kontrola vyrobených díl ů a výrobk ů dle 
výkresové dokumentace, spolupráce s kolegy a dalším i úseky  
Požadujeme: SOU/SŠ technického typu, praxe v oboru v ýhodou, znalost 
SW 2D/3D, znalost čtení výkresové dokumentace, znalost práce s m ěřidly, 
uživatelská znalost práce na PC , technické myšlení,  samostatnost, 
zodpov ědnost a komunikativnost, manuální zru čnost a pe člivost 
Výhody: osobní a odborný rozvoj, sociální program: příspěvek na životní 
pojišt ění nebo penzijní p řipojišt ění, závodní stravování, relax poukázky, 
roční odm ěny, výhodn ější telefonní tarif pod firmou, pitný režim a 
pracovní od ěv na pracovišti zajišt ěn 

Poslední zm ěna: 16.7.2017 07:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699830765 

Požadovaná profese:  Obsluha obráb ěcích CNC a NC stroj ů. 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TransTrade CZ s.r.o. , IČ 25858807 

  Místo výkonu práce: 
TransTrade CZ s.r.o. - Brumov - Bylnice, Kloboucká 1410, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Roman Tomeček, tel.: +420 733 603 802, e-mail: 
roman.tomecek@transtrade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zabýváme se obráb ěním kov ů na CNC a NC strojích - soustruhy a centra.  
Kvalitní pracovník/pracovnice u nás najde jistotu tr valého pracovního 
místa s nadpr ůměrným ohodnocením. Nabízíme pohodu v kolektivu se 
zázemím rodinné firmy. 
Požadujeme praxi v jakémkoliv strojírenském oboru, zaučíme. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdn ů dovolené. 
Kontaktovat telefonicky (9-16 hod), e-mailem, či osobn ě (9-16 hod).  

Poslední zm ěna: 25.6.2017 00:45:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722360727 

Požadovaná profese:  Obsluha ohra ňovacího listu  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 



  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpov ědnost, spolehlivost 
- znalosti na úrovni SOU/SŠ technického sm ěru 
- orientace v technické dokumentaci 
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
- praxe v oboru 
 
Náplň práce: 
- práce na ohra ňovacích lisech zna čky TRUMPF 
- celková obsluha stroje od volby nástroj ů po finální obrobek 
- kontrola vyrobených díl ů 
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete sv ůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. P řípadné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, sle čna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Nabízíme: 
- práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství 
- pracovní pom ěr na dobu neur čitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 24.000,- 
- možnost práce p řesčas 
- příspěvek na stravování 
- možnost kariérního r ůstu 
- 25 dnů dovolené 
 
 

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039620761 

Požadovaná profese:  Obsluha rovnacího lisu  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o. , IČ 15527743 
  Místo výkonu práce: Návrší  197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel. , tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 115 do 125 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníka pro obsluhu rovnacího lisu pro ro vnání dílc ů na 
svařovně, pečlivost a orientace ve výkresové dokumentaci nutnost .  
Dále požadujeme odpov ědnost, loajálnost. Pracovní doba 6:00 - 14:30. 
Výhody: p říspěvek na d ůchodové p řipojišt ění,závodní stravování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050510757 

Požadovaná profese:  Obsluha šestiv řetenových automat ů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HYDRAP, spol. s r.o. , IČ 46347232 
  Místo výkonu práce: Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Vacková Pavla , tel.: +420 577 145 556, e-mail: hydrap@hydrap.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 150 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čen ve strojírenském oboru nebo praxe v oboru (výhod ou, 
ne podmínko - zau číme), orientace ve výkresové dokumentaci, znalost 
způsobů měření - zaučíme, základy práce s PC, spolehlivost 
Náplň práce: kontrola opracovaných či vyrobených kus ů, zodpov ědnost 
za kvalitu vyrobených kus ů, plnění a dodržování norem 
Výhody: možnost osobního r ůstu, práce ve dvousm ěnném provozu, bez 
sobot a ned ělí, stravování ve firm ě s příspěvkem zam ěstnavatele, 
příplatek za odpolední sm ěnu, p říspěvek na penzijní p řipojišt ění, 
perspektiva dlouhodobé spolupráce, zázemí tradi ční spole čnosti v oboru  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12502360750 

Požadovaná profese:  Operátor obráb ěcího sroje  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZULIP s.r.o. , IČ 27696537 
  Místo výkonu práce: Paseky 616, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Zouhar Petr, Vojt ěch Polášek , tel.: +420 604 200 467,608 362 486, e-mail: 
petr.zouhar@zulip.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 160 do 25 200 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - AREÁL BÝVALÉHO SVITU BUDOVA Č. 81B 
Náplň práce: obsluha CNC obráb ěcího stroje, m ěření, korekce nástroj ů 
Požadavky: částečná technická zp ůsobilost 
Osobní návšt ěva na pracovišti 6-15 hod.  

Poslední zm ěna: 9.4.2017 00:29:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12315420798 

Požadovaná profese:  Operáto ři CNC stroj ů - frézaři, soustružníci  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MEVI-CZ s.r.o. , IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavni čkovo náb řeží 5664, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Sabina Šišková , e-mail: sabina.siskova@mevi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba strojních sou částí dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadujeme: vyu čení v oboru obráb ěč kovů nutné, praxe výhodou 
Výhody: stravenky 105 K č, příspěvek na penzijní nebo životní p řipojišt ění, 
příspěvek na dopravu do zam ěstnání, délka dovolené nad 20 dn ů dle 



odpracované doby u firmy, zdarma ob čerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední sm ěně, zvýhodn ěné sazby za práci p řesčas o 
víkendu, ro ční odm ěny, 2x ro čně spole čenská akce, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neur čitou  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12392900712 

Požadovaná profese:  Seřizova či jednoú čelových stroj ů. 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Groz-Beckert Czech s.r.o. , IČ 25179811, http://www.groz-beckert.com 

  Místo výkonu práce: 
Groz-Beckert Czech s.r.o. [825], Nádražní č.p. 1098, 766 01 Valašské 
Klobouky  

  Komu se hlásit: Karla Kadle čková , e-mail: karla.kadleckova@groz-beckert.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyu čen nebo vyu čen s maturitou ve strojírenském oboru 
nebo SPŠS, praxe v oboru - výhodou, flexibilita, p řesnost, ochota u čit se 
novému, samostatnost, zodpov ědnost, pe člivost 
Náplň práce: se řizování jednoú čelových stroj ů na výrobu jehel, v četně 
samokontroly výrobk ů 
Nabízíme: mzdu od 19.980,-K č hrubého/m ěsíc + prémie, firemní benefity 
(13. a 14. mzda, 5 týdn ů dovolené, penzijní p řipojišt ění, dotované závodní 
stravování, vlastní rekrea ční zařízení aj.), práci ve stabilní, rozvíjející se 
nadnárodní spole čnosti.  
Pokud Vás uvedená pozice oslovila, zašlete sv ůj životopis na adresu: 
Groz-Beckert Czech s.r.o., Karla Kadle čková, Nádražní 1098,766 
01,Valašské Klobouky, karla.kadleckova@groz-beckert. com  

Poslední zm ěna: 16.6.2017 00:47:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878070753 

Požadovaná profese:  Seřizova či mechanických lis ů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ANC COMPONENTS, s. r. o. , IČ 27699218 
  Místo výkonu práce: ANC COMPONENTS, s .r. o. - sídlo, Náb řeží 737, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Kristýna Sedlá čková , tel.: +420 734 224 119, e-mail: 
kristyna.sedlackova@anccomponents.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: se řizování a obsluha mechanických lis ů, seřizování a úpravy 
lisa řských nástroj ů, zajišt ění výroby díl ů v požadované kvalit ě 
Nabízíme: stravenky, p říspěvek na dopravu, fit bonus, v ěrnostní 
ohodnocení aj.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764380739 

Požadovaná profese:  Soustružníci / fréza ři 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Co od vás uvítáme:  
" min. SO vzd ělání strojního zam ěření 
" čtení výkresové dokumentace 
" znalost m ěřidel a práce s nimi 
" znalost nástroj ů a materiál ů 
" manuální zru čnost 
" odpov ědný p řístup k práci 
" samostatnost 
" ochota u čit se novým v ěcem 
 
Co budete u nás d ělat: 
- Obsluha a údržba CNC stroje  
- Kontrola obráb ěných díl ů 
- Seřizování stroje na kusovou a malosériovou výrobu  
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete sv ůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. P řípadné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, sle čna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
 
 
Co od nás za to m ůžete očekávat: 
- práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství 
- pracovní pom ěr na dobu neur čitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 20.000,- 
- možnost práce p řesčas 
- příspěvek na stravování 
- jednosm ěnný provoz 
- 25 dnů dovolené 
 

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057370791 

Požadovaná profese:  Strojníci  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LOKART, s. r. o., IČ 44005091 
  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Jiří Penner , e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrob ě kartonáže, podmínkou vzd ělání ve strojírenském oboru a 
zkušenost se se řizováním stroj ů, výhodou je pr ůkaz na VZV 
Výhody: p říspěvek na stravování  



Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676470706 

Požadovaná profese:  Strojníci  
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lokart mont s.r.o. , IČ 05687501 
  Místo výkonu práce: Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Penner Ji ří, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrob ě kartonáže, podmínkou vzd ělání ve strojírenském oboru a 
zkušenost se se řizováním stroj ů, výhodou je pr ůkaz na VZV. 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688770791 

Požadovaná profese:  Vrtař kovů. 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o. , IČ 15527743 
  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel. , tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pe člivost, d ůslednost, manuální zru čnost, znalost výkresové 
dokumentace. 
Benefity: p řísp. na d ůch. p řipojišt ění, záv. stravování, p řísp. na dopravu 
dle vzdál. 
Pracovní doba 6-14:30 hod. Mzda dle zkušeností. 
Telefonicky denn ě do 17 hodin. 
Výhody: p říspěvek na d ůchodové p řipojišt ění, závodní stravování, 
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti, pololetní a váno ční odm ěny.  

Poslední zm ěna: 20.5.2017 00:37:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12713970712 

Požadovaná profese:  Vrtař kovů. 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o. , IČ 15527743 
  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel. , tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 



  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zahrani ční strojírenská firma p řijme do výroby pracovníka na pozici vrta ř 
kovů.  
Požadavky: pe člivost, d ůslednost, manuální zru čnost, znalost výkresové 
dokumentace.  
Pracovní doba 6:00-14:30.  
Výhody: p říspěvek na d ůchodové p řipojišt ění, závodní stravování, 
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti, pololetní a váno ční odm ěny.  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890740796 

Požadovaná profese:  SEŘIZOVAČ 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:nasazení nástroje do lisu a jeho se řízení,seřízení podávací 
linky v četně řešení problém ů,výměna nástroj ů a nastavení výrobních 
parametr ů,práce dle p ředepsané výrobní,technické dokumentace,práce 
na výrobních strojích a za řízeních,práce ve sm ěnném provozu 
Požadujeme:SOU/SŠ strojní, čtení technických výkres ů,znalost práce s 
měřidly,manuální zru čnost,samostatnost, odpov ědnost,základní znalost 
práce na PC,praxe p ři seřizování,nástroj ů výhodou 
Nabízíme:stabilní a perspektivní uplatn ění v prosperující české 
spole čnosti,p říjemné pracovní prost ředí a přátelský kolektiv,osobní a 
odborný rozvoj,poukázky na masáže,ro ční odm ěny 
nástup možný ihned,p říspěvek na životní pojišt ění a penzijní p řipojišt ění, 
závodní stravování  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 10:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12643960768 

Požadovaná profese:  Seřizova č soustružnických automat ů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VRL Praha a.s. , IČ 45272905 
  Místo výkonu práce: VRL Praha a.s. - pracovišt ě Rokytnice, Rokytnice 164, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Pavel Strnad , e-mail: pavel.strnad@vrl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: se řizování vícev řetenových automat ů 
 
Požadavky: praxe v oboru 
Pracovní doba: 8h 
Výhody: podnikové stravování 
 



Zájemci se hlásit osobn ě nebo e -mailem.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676510767 

Požadovaná profese:  Seřizova č soustružnických automat ů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: VRL Praha a.s. , IČ 45272905 
  Místo výkonu práce: VRL Praha a.s. - pracovišt ě Rokytnice, Rokytnice 164, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Pavel Strnad , e-mail: pavel.strnad@vrl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Obsluha soustružnických CNC stroj ů 
 
Požadavky: praxe v oboru 
Pracovní doba: 8h 
Výhody: podnikové stravování 
 
Zájemci se hlásit osobn ě nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044190722 

Požadovaná profese:  Dělníci/železá ři do provozu ohýbárny železa Zlín - Prštné  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pozemní stavitelství Zlín, a. s. , IČ 46900918, http://www.pstzlin.cz 
  Místo výkonu práce: Pozemní stavitelství Zlín, a. s. - sídlo, Kúty 3967, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Pompa Jakub , tel.: +420 604 297 161, e-mail: ohybarnaprstne@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: železá řské práce  
Pravidelné pracovišt ě: Zlín - Prštné 
Výhody: stabilní práce, stravenky/diety, p říspěvek na dopravu, penzijní 
připojišt ění, podíly na zisku  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063920716 

Požadovaná profese:  Expedinet / skladník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 



  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalosti či praktické  zkušenosti týkající se pozic expedient či 
skladník, schopnost orientace ve výkresové dokument aci výhodou 
Náplň práce: v časné odesílání zásilky zákazník ům a partner ům, po řádek a 
logika uspo řádání položek na Vašem pracovišti, budete d ůležitým 
článkem mezi výrobou a zákazníkem  
Výhody: práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství, možnost 
vzdělávání a karierního r ůstu, jednosm ěnný provoz, p říspěvek na 
stravování, 25 dn ů dovolené  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907580772 

Požadovaná profese:  Manipulant  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 

  Místo výkonu práce: 
OBZOR, výrobní družstvo Zlín - Růžová Zlín, R ůžová 288, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je p řevzetí a p řevážení vychystaného materiálu a polotovar ů 
ze sklad ů na dílnu, rozd ělení mezi jednotlivé pracovníky,odvoz hotových 
výrobk ů do sklad ů, pop ř. nakládání do aut.  
Pracovní místo je ur čeno pro osoby zdravotn ě postižené. Jedná se o 
chrán ěné pracovní místo. Požadujeme samostatnost a spoleh livost. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti,13. a 14. plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociá lní benefity.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943430711 

Požadovaná profese:  Manipulant - skladník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vykládka, nakládka, dopl ňování a drcení materiálu. Požadujeme VZV, 
fyzickou zdatnost, spolehlivost. Benefity: stravenky , odměna za 
docházku, týden dovolené navíc,2x ro čně mimo řádné odm ěny.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 09:56:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13054700769 

Požadovaná profese:  Manipulant ve výrob ě a skladu  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: Mogador s. r. o. , IČ 26230194, http://www.mogador.cz 
  Místo výkonu práce: Mogador s. r. o. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1644, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Lenka Kolá řová , tel.: +420 777 752 049, e-mail: prace@mogador.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 9.5.2017 do 8.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 100 do 16 300 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: základní obsluha manipula ční techniky (paletový vozík ru ční, 
elektrický), p řesun materiálu, výrobk ů nebo drobného za řízení 
základní práce s terminálem p říprava pracovišt ě, příprava materiál ů pro 
výrobu jako je nap ř. skládání karton ů, nasypávání surovin, manipulace s 
obalovým materiálem 
základní balení v ětších objem ů výrobk ů, kontrola data, svár ů hmotnosti 
apd. 
práce jsou provád ěny na základ ě pokyn ů a kontroly odpov ědného 
pracovníka  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614690727 

Požadovaná profese:  Mražený sklad - Skladník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. , IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila , tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme  
dobrou fyzickou kondici, samostatnost, odpov ědnost, časovou flexibilitu, 
platný pr ůkaz obsluhy VZV + praxe v potraviná řství výhodou, (ne však 
podmínkou) schopnost práce s ru čním skenerem, čistý trestní rejst řík, 
nástup ihned 
 
Nabízíme 
Jistotu a zázemí silné a stabilní spole čnosti Dvousm ěnný provoz. 
Příspěvek na stravu Pracovní od ěvy Placené p řesčasy  
Nástup možný ihned.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 12:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454680788 

Požadovaná profese:  Pracovníci expedice - skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Libor Čejka , IČ 12740543 
  Místo výkonu práce: Libor Čejka - Malenovice, Masarykova 1107, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 
  Komu se hlásit: Libor Čejka , e-mail: nastroje@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava zboží k expedici, vedení administrativní age ndy 
související s expedicí zboží, komunikace s p řepravci, p říjem zboží  
Požadavky: znalost práce na PC, odpov ědný p řístup k práci.Jedná se o 
neku řácké pracovišt ě. 
Vzhledem k manipulaci s t ěžšími b řemeny je práce vhodná pro muže  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883880762 

Požadovaná profese:  Pracovníci p říjmu zboží  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tesco Stores ČR, a. s., IČ 45308314 

  Místo výkonu práce: 
Tesco Stores ČR, a. s. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Janek Ned ěla, tel.: +420 725 962 681, e-mail: 11042paf@cz.tesco-
europe.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzický p říjem a kontrola zboží od dodavatel ů na základ ě 
dokumentace, kontrola záru čních lh ůt zboží, dodržování teplotních 
řetězců při příjmu čerstvých potravin, práce s 
vysokozdvižným/motorovým vozíkem, nutný potraviná řský pr ůkaz a 
trestní bezúhonnost.  
Nerovnom ěrně rozvržená pracovní doba s brzkými ranními sm ěnami.  
Výhody: jídelna /dotované jídlo/, v ěrnostní bonus, sleva na nákupy  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011850728 

Požadovaná profese:  Pracovníci skladu a zásobova či 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Truck Service Zlín a.s. , IČ 63474930 
  Místo výkonu práce: Truck Service Zlín a.s. - Louky, t řída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Marcela Poulí čková , tel.: +420 577 587 224, e-mail: pam@truckservice.cz, 
adresa: Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 915  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání technického sm ěru výhodou, ŘP sk. B, schopnost komunikace, 
flexibilita, znalost práce na PC. Zpracovávání dokla dů, práce ve 
sklad ě,zakládání zboží, rozvoz zboží, nákup a dovoz ND pro pot řeby 
servisu  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018150781 

Požadovaná profese:  Pracovník expedice (skladník)  



  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín  4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdn ě  
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SOŠ bez maturity, praxe min. 2 roky, ma nuální zru čnost, 
samostatnost, spolehlivost, oprávn ění na VZV výhodou. 
Pracovní nápl ň: balení a p říprava zboží k expedici.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 20:25:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060630767 

Požadovaná profese:  Pracovník skladu.  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o. , IČ 15527743 
  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel. , tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 2.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 105 do 118 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme jistotu práce, odm ěňování dle výkonu. Požadujeme pe člivost, 
odpov ědnost, loajálnost. Pracovní doba 6:00 - 14:30.  
Nástup možný ihned. 
Pracovní nápl ň: příjem, uskladn ění a výdej hutního materiálu, p říprava 
expedice, práce na pilkách. 
Výhody: p říspěvek na d ůchodové p řipojišt ění, závodní stravování, 
pololetní a ro ční odm ěny, p říspěvek na dopravu dle vzdálenosti.  

Poslední zm ěna: 3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605940745 

Požadovaná profese:  Řidi č motorového vozíku (skladník)  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: stauner palet s.r.o. , IČ 25238701, http://www.stauner.cz 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad  Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Romana Malá , tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.  
 



PROFIL KANDIDÁTA:  
*spolehlivý  
*ŘP sk. B, pr ůkaz na VZV výhodou  
*fyzicky zdatný  
*praxe ve skladu výhodou  
*trestní bezúhonnost  
 
NABÍZÍME:  
*stabilní zázemí výrobní spole čnosti  
*práce na HPP (možnost dlouhodobé spolupráce)  
*odpovídající finan ční ohodnocení  
*firemní benefity (nap ř. závodní stravování)  
 
Životopisy prosím zasílejte na výše uvedený e-mail.   
 
Těšíme se na Vás!  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 14:36:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12498170738 

Požadovaná profese:  Řidi č motorového vozíku (skladník)  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Continental Barum, s. r. o. , IČ 45788235 
  Místo výkonu práce: Continental Barum, s. r. o. - sídlo, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Jarmila Navrátilová , tel.: +420 577 513 100, e-mail: 
jarmila.navratilova@barum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
 
• Nakládka, vykládka a uložení materiálu 
• Transport materiálu mezi objekty 
• Výpis doklad ů 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Odběr vzork ů materiálu 
• Manipulace s obaly 
 
Co nabízíme: 
 
• 13. a 14. mzdu 
• Dotovanou stravu až do výše 70% z celkové ceny ob ěda 
• Příspěvek na penzijní p řipojišt ění ve výši 650 K č měsíčně 
• Zvýhodn ěný nákup pneu se slevou až 60% 
• Flexipassy v hodnot ě 1.000,- Kč 
• Příspěvek na d ětskou rekreaci 
 
Co požadujeme: 
 
• SŠ/vyučen 
• Platný pr ůkaz a praxi v řízení VZV, výhodou - retrak 
• Velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office) 
• Zkušenosti s prací ve skladu výhodou 
• Znalost práce se čtečkami čárových kód ů výhodou 
• Znalost informa čního systému SAP výhodou 
• Ochotu u čit se novým v ěcem 
• Samostatnost a flexibilitu 
• Komunika ční schopnosti 



 
Pracovní režim: 
 
• 12hod. harmonogram 
 
Termín nástupu: 
 
• 1. 9. 2017 

Poslední zm ěna: 3.7.2017 11:35:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12849780703 

Požadovaná profese:  Řidi č motorového vozíku (skladník)  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve skladu, vychystávání expedic, nakládka a v ykládka výrobk ů. 
Průkaz VZV výhodou. Nabízíme stravenky, odm ěna za docházku, týden 
dovolené navíc,2x ro čně mimo řádné odm ěny.  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 10:16:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13014540732 

Požadovaná profese:  Řidi č motorového vozíku (skladník)  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAVYMA, spol. s r. o. , IČ 00544027, http://www.stavyma.cz 
  Místo výkonu práce: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Naděžda Dobešová, ekonom , tel.: +420 602 779 403, e-mail: 
dobesova@stavyma.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovník do stavebnin, pr ůkaz na vysokozdvižný vozík vítán. Nabízíme 
zázemí stabilní firmy, 5 týdn ů dovolené, stravenky, 13. plat.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 10:25:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13037550781 

Požadovaná profese:  Řidi č VZV 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. , IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápoj ů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila , tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 43 hod. týdn ě 



  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme - samostatnost, odpov ědnost, časovou flexibilitu, dobrou 
fyzickou kondici, platný pr ůkaz obsluhy VZV + praxe v potraviná řství 
výhodou, ne však podmínkou, schopnost práce s ru čním skenerem,  
čistý trestní rejst řík, nástup ihned 
Náplň práce p říprava zboží k expedici, manipula ční práce ve skladu, práce 
s VZV, dopl ňování a zakládání zboží. 
 
Benefity 
Příspěvek na stravu formou stravenek. 
Placené p řesčasy. 
Pracovní od ěv. 
Možnost získání pr ůkazu VZV. 
Sleva na nákup v naší prodejn ě. 

Poslední zm ěna: 28.6.2017 14:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12259790716 

Požadovaná profese:  Řidi č/ka VZV 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Amikov, s.r.o. , IČ 02273691 
  Místo výkonu práce: Amikov, s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1656, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Adéla Havlíková , tel.: +420 604 142 829, e-mail: nabor@amikov.com, 
adresa: V. Nezvala 1578, 696 03 Dub ňany  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- náplní práce je práce skladníka a obsluha VZV 
- manipulace s produkty strojírenského pr ůmyslu - kovové palety 
manuální zru čnost, ochota pracovat ve sm ěnném provozu (12 hodinové 
směny, krátký, dlouhý týden)  
 
Požadujeme: 
- platné oprávn ění VZV (v p řípadě pot řeby možnost obnovení)  
- fyzická zdatnost, manuální zru čnost 
 
Nabízíme: 
- zaměstnanecký pom ěr v personální agentu ře, hlavní pracovní pom ěr na 
dobu neur čitou 
- příspěvek na dopravu, nebo ubytování zdarma 
- místo výkonu práce Otrokovice 
- platové podmínky 90 - 95 K č/hod čistá mzda  

Poslední zm ěna: 12.5.2017 01:16:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12660110783 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 



  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, t řída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Olga Gajdošíková , e-mail: olga.gajdosikova@spur.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. vyu čen, praxe v řízení VZV (RETRAK) podmínkou, 
znalost práce se čtecím za řízením čárových kód ů (skenerem) výhodou, 
samostatnost, spolehlivost, pe člivost, manuální zru čnost, fyzická 
zdatnost 
Výhody: stravenky, p říspěvek na životní pojišt ění a dalším 
zaměstnanecké benefity, závodní stravování  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667940720 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LOKART, s. r. o. , IČ 44005091 
  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Jiří Penner , e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pr ůkaz na vysokozdvižný vozík podmínkou, praxe vítána.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676460715 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TRIO export -import, a.s. , IČ 27141985 
  Místo výkonu práce: TRIO export -import, a.s., Otrokovice, Otrokovice, areál TOMA, b udova 45a  
  Komu se hlásit: Jana Hradilová , tel.: +420 577 102 620, e-mail: fakturace@trio.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: expedice zboží  
 
Požadavky: SO s výu čním listem, výhodou praxe v oboru, samostatnost, 
flexibilita, základní znalost PC, pracovitost, spole hlivost. Životopis + 
aktuální foto + kopii posledního dosaženého vzd ělání zaslat na e-mail 
fakturace@trio.cz do 30. 6. 2017. 
Nabízíme práci v stabilní zavedené spole čnosti, p říjemný kolektiv a 
pracovní prost ředí, dobrá dopravní dostupnost, p říspěvek na závodní 
stravování  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706810754 



Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: D FINANCE a.s. , IČ 26918889 
  Místo výkonu práce: D FINANCE a.s. - Napajedla, Podzám čí 757, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Roman Pavl ůsek , tel.: +420 601 306 090, e-mail: r.pavlusek@linofol.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zavedená firma hledá pro pracovišt ě v Napajedlích pracovníka na pozici 
skladník - prodava č.  
Podmínka ŘP sk. B, fyzická zdatnost, komunikativnost.  
Výhody: stravenky 
 

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706860709 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. , IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Juříková Lenka , tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Noční provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzická p řejímka a kontrola dodaného zboží, kontrola záru ční 
doby u citlivých druh ů zboží, potvrzení a kompletace doklad ů k 
jednotlivým dodávkám zboží, evidence, kontrola a vý měna palet EUR, 
zpracování objednávek od jednotlivých odd ělení, tvorba cenovek a etiket  
Požadavky: znalost práce na PC, zodpov ědnost, pe člivost, časová 
flexibilita, trestní bezúhonnost, ochota pracovat v e směnném provozu 
 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákup ní karty, sleva na 
PHM, dotace na volno časové aktivity, zvýhodn ěné volání v síti T-MOBILE  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12829890756 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 12.7.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjem a výdej materiálu ve skladu Prefa Otrokovice. Požadujeme řidi čský 
průkaz skupiny B, oprávn ění k manipulaci desta vozík ů výhodou.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983830726 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AV STAGE s.r.o. , IČ 29375711 

  Místo výkonu práce: 
AV STAGE s.r.o. - Malenovice, t řída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Alexander Svoboda , e-mail: svoboda@avstage.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 26 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace, nakládka, vykládka zboží, balen í zboží, t řídění a 
evidence.  
Jedná se o čaloun ěný nábytek a nábytek balený v krabicích.  
Požadavky: dobrá fyzická kondice. ŘP skupiny B  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983880778 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BMKco. s.r.o. , IČ 26266920, http://www.bmkco.cz 
  Místo výkonu práce: BMKco. s.r.o. - areál Rybníky, Rybníky II 747, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Markéta Šev číková , e-mail: marketa.sevcikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce: vysklad ňování zboží, p říprava zboží k expedici, práce se 
čtečkou, manipulace se zbožím paletovým vozíkem, zajišt ění běžného 
úklidu skladovacích prostor a údržby skladového za řízení. 
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost , pracovitost, 
spolehlivost, zodpov ědnost. 
Výhodou je: praxe na obdobné pozici, znalost spojov acích materiál ů, 
průkaz na VZV. 
Nabízíme: zázemí rozvíjející se spole čnosti, p řátelské pracovní prost ředí, 
práci v jednosm ěnném provozu s volnými víkendy, firemní a 
zaměstnanecké akce. 
Nástup možný ihned. 
 
stravenky, p říspěvek na životní/penzijní pojišt ění 

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991980763 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ENBOS Slušovice s.r.o , IČ 05602386 

  Místo výkonu práce: 
ENBOS Slušovice s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1766, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: personalni@enbos.cz , e-mail: 733 734 346, 577 
119 081 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Areál DEZA a.s. - budova 105B  
Skladový manipulant výroby zajiš ťuje zásobování výroby materiálem, 
odvoz hotových výrobk ů, nakládku a vykládku pro pot řeby výroby 
Charakterem pracovní nápln ě je PRÁCE VHODNÁ PRO MUŽE 
Předpoklady: manuální zru čnost, spolehlivost, odpov ědnost, orientace ve 
skladovém hospodá řství, výhodou uživatelská znalost práce na PC, 
oprávn ění VZV bude zajišt ěno. 
Místo výkonu práce: Otrokovice 
Výhody: podíl na HV formou 13. a 14. platu, p říspěvek na penzijní 
připojišt ění, volno časové poukazy, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011940744 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ENBOS Slušovice s.r.o , IČ 05602386 

  Místo výkonu práce: 
ENBOS Slušovice s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1766, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: personalni@enbos.cz , e-mail: 733 734 346, 577 
119 081 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Areál DEZA a.s. - budova 105B, Otrokovice  
Skladový manipulant výroby zajiš ťuje zásobování výroby materiálem, 
odvoz hotových výrobk ů, nakládku a vykládku pro pot řeby výroby 
Charakterem pracovní nápln ě je PRÁCE VHODNÁ PRO MUŽE 
Předpoklady: manuální zru čnost, spolehlivost, odpov ědnost, orientace ve 
skladovém hospodá řství, výhodou uživatelská znalost práce na PC, 
oprávn ění VZV bude zajišt ěno. 
Výhody: podíl na HV formou 13. a 14. platu, p říspěvek na penzijní 
připojišt ění, volno časové poukazy, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011950735 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ENBOS Slušovice s.r.o , IČ 05602386 



  Místo výkonu práce: 
ENBOS Slušovice s.r.o - Lužkovice, Pražanka 78, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Personální odd ělení , tel.: +420 733 734 346,577 119 081, e-mail: 
personalni@enbos.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: LUŽKOVICE U ZLÍNA  
Skladový manipulant výroby zajiš ťuje zásobování výroby materiálem, 
odvoz hotových výrobk ů, nakládku a vykládku pro pot řeby výroby 
Charakterem pracovní nápln ě je PRÁCE VHODNÁ PRO MUŽE. 
Předpoklady: manuální zru čnost, spolehlivost, odpov ědnost, orientace ve 
skladovém hospodá řství, výhodou uživatelská znalost práce na PC, 
oprávn ění VZV bude zajišt ěno. 
Výhody: podíl na HV formou 13. a 14. platu, p říspěvek na penzijní 
připojišt ění, volno časové poukazy, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011960726 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SAF-HOLLAND Czechia spol. s r.o. , IČ 63486156 

  Místo výkonu práce: 
SAF-HOLLAND Czechia spol. s r.o. - Areál STAR Zlín a.s., Kvítkovická 
1527, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Marcel MACHALA , tel.: +420 572 557 188,721 838 458, e-mail: 
marcel.machala@safholland.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 19.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace se zbožím, řízení vysokozdvižného vozíku  
Vzhledem k povaze skladovaného zboží (rozm ěrům, hmotnosti) není 
práce vhodná pro ženy. 
 
Požadavky: znalost práce na PC, sv ědomitost, pe člivost, loajalita 
 
Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025350703 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s. , IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová , tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutná znalost práce na PC, schopnost týmové spoluprác e, časová 
flexibilita, zodpov ědnost, spolehlivost, samostatnost, organiza ční 
schopnosti, oprávn ění na vysokozdvižný vozík. 
 
Náplň práce: zajiš ťuje p řejímku materiálu, zajiš ťuje ukládání, skladování a 
vydávání materiálu a hotových výrobk ů, vede pat řičnou dokumentaci, 
eviduje pohyb skladových zásob, podílí se na p říprav ě inventur.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050560712 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lokart mont s.r.o. , IČ 05687501 
  Místo výkonu práce: Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Penner Ji ří, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme ihned skladníka do výroby kartonáže na 1 sm ěnný provoz, 
průkaz na vysokozdvižný vozík je podmínkou, praxe vítá na. Pouze pro 
OZP. 
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890790751 

Požadovaná profese:  Skladníci  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o. , IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Ku čovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová , tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vychystávání, kompletace a nakládka zboží n a auta, práce se 
zaklada čem a vysokozdvižným vozíkem 
Požadujeme: vyu čení pop ř. SŠ vzdělání, zkušenosti s prací ve skladu, 
znalost práce s čárovými kódy, praxi v řízení VZV výhodou, p řesnost, 
pečlivost, rychlost, časovou flexibilitu, ochotu pracovat p řesčas 
Nabízíme: individuální p řístup ke každému pracovníkovi, po zapracování 
stálou pracovní smlouvu ve stabilní spole čnosti s dlouhodobou tradicí, 
tden dovolené navíc, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951870778 

Požadovaná profese:  Skladníci - elektro  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ElektroSystem Zlín, s.r.o. , IČ 49449770 

  Místo výkonu práce: 
ElektroSystem Zlín, s.r.o. - sídlo, t řída 3. května 910, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: Kašpárková Ludmila , tel.: +420 577 635 167,603 227 141 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve sklad ě - příjem a výdej zboží, jednání se zákazníky  
 
Telefonicky v dob ě od 8:00 - 13:30 hod.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688980796 

Požadovaná profese:  Skladníci / manipulanti  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, organiza ční schopnosti, samostatnost, 
zodpov ědnost, pe člivost, praxe v oboru vítána  
Náplň práce: p říjem a výdej materiálu, manipulace s materiálem pom ocí 
VZV, skladování zásob materiálu 
Výhody: možnost vzd ělávání a karierního r ůstu, jednosm ěnný provoz, 
příspěvek na stravování, 25 dn ů dovolené  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907600754 

Požadovaná profese:  Skladníci - Operáto ři výroby  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DU-MI CZ s.r.o. , IČ 28448308 
  Místo výkonu práce: DU-MI CZ s.r.o. - Slušovice, Slušovice  
  Komu se hlásit: David Novotný , tel.: +420 774 979 948, e-mail: novotny.david@du-mi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zodpov ědného člověka na pozici operátora logistiky s platným 
VZV průkazem. 
Možnost prodloužení pr ůkazu. 
Výhody: zam ěstnanecké výhody  



Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10935140771 

Požadovaná profese:  Skladníci - rozvoz zboží  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o. , IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Te čovice, Te čovice 362, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Martin Hubá ček, tel.: +420 777 577 834, e-mail: 
hubacek.martin@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B,C  
Pracovní doba: Po-Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Prodloužení pracovního pom ěru na základ ě dohody se zam ěstnavatelem.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057320739 

Požadovaná profese:  Skladníci do skladu a provozu p ůjčovny bedn ění Zlín - Malenovice  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pozemní stavitelství Zlín, a. s. , IČ 46900918, http://www.pstzlin.cz 
  Místo výkonu práce: Pozemní stavitelství Zlín, a. s. - sídlo, Kúty 3967, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Opluštil, Personalista. , tel.: +420 577 638 203, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: skladník s ochotou pracovat  
Pravidelné pracovišt ě: Zlín - Malenovice 
Benefity: stravenky/diety, penzijní p řip., podíly na zisku. 
Telefonocky 8-16 hod.  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740310771 

Požadovaná profese:  Skladníci do skladu hutního materiálu  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GENICZECH - M, spol. s r.o. , IČ 25306499, http://www.geniczech.cz 
  Místo výkonu práce: GENICZECH - M, spol. s r.o. - Zlín, Vavre čkova 5673, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva , e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava a řezání materiálu pro výrobu  
Požadavky: vyu čení ve strojírenském oboru, manuální zru čnost, výhodou 
průkaz VZV 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, p říspěvek na penz. 
pojišt ění, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem  

Poslední zm ěna: 7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237780737 

Požadovaná profese:  Skladníci do  velkoobchodu s motop říslušenstvím  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: M.C.F. cz, s. r. o. , IČ 25323717 
  Místo výkonu práce: M.C.F. cz, s. r. o. - sídlo, Pod Veselou 690, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Silvie Mrhalová , tel.: +420 577 981 541, e-mail: mcf@mcf.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 300 do 20 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říjem a výdej zboží, balení zásilek, expedice zboží k 
nakládce, záru ční a pozáru ční opravy p řileb  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050280770 

Požadovaná profese:  Skladníci, manipulanti  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, t řída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Olga Gajdošíková , e-mail: olga.gajdosikova@spur.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe v řízení VZV, u pozice skladník zkušenosti s řízením 
VZV (RETRAK) podmínkou, znalost práce se čtecím za řízením čárových 
kódů (skenerem) výhodou, samostatnost, spolehlivost, pe člivost 
Nabízíme: bonusy, mimo řádné odm ěny, p říspěvek na dovolenou, p řípatky 
nad rámec zákona, dotované stravenky, závodní strav ování, Flexipassy, 
příspěvek na životní pojišt ění, firemní spole čenské a sportovní akce i pro 
rodinné p říslušníky, podpora vzd ělávání, zázemí úsp ěšné stabilní firmy, 
nástup možný dle dohody, p říspěvek na KŽP,  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830100761 

Požadovaná profese:  Skladníci, řidi či VZV 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KEŠKA - FM s.r.o. , IČ 25857851 
  Místo výkonu práce: KEŠKA - FM s.r.o. - Lípa, Lípa 269, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Gottvald Pavel , tel.: +420 739 453 574, e-mail: pavel.gottvald@externi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný řidi čský pr ůkaz na VZV, výborný zdravotní stav a 
fyzická zdatnost, samostatnost, pe člivost, práce na PC 
Pracovní nápl ň: vychystávání, nakládka, vykládka zboží, skladová 
evidence 
 

Poslední zm ěna: 3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570430791 

Požadovaná profese:  Skladníci v potraviná řské výrob ě 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MG servis s.r.o. , IČ 26965216, http://mgservis.cz 
  Místo výkonu práce: Sazovice 236, 763 01 Myslo čovice  
  Komu se hlásit: Patrik Doležel , tel.: +420 603 290 738, e-mail: patrik.dolezel@mgservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: nasklad ňování surovin, expedice, obsluha a údržba stroj ů 
Požadavky: potraviná řský pr ůkaz, ŘP sk.B, pr ůkaz k obsluze 
vysokozdvižného vozíku výhodou  

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695900776 

Požadovaná profese:  Skladník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADIP, spol. s r. o. , IČ 42341001 
  Místo výkonu práce: ADIP, spol. s r.o., B řeznice 537, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Iveta Nedbálková, personalista , tel.: +420 577 196 135, e-mail: 
inedbalkova@adip.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost ADIP, spol. s r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici 
Skladník 
 
Jaká bude vaše hlavní činnost: 
- práce ve skladové hale  
- příprava zboží – vyhledání zboží dle objednávky 
- příprava pro expedici – balení zboží a jeho kontrola  
- nakládka / vykládka zboží  
- dle zkušenosti a praxe obsluha NZV nebo VZV  
 
Co od vás o čekáváme: 
- praxe na pozici skladník výhodou  
- zkušenosti se scannerem výhodou  
- VZV nebo NZV výhodou  
- uživatelská znalost práce s PC  
- odpov ědnost, pe člivost, ochotu u čit se novým v ěcem 
 



Co vám nabízíme:  
- zázemí stabilní spole čnosti p ůsobící na trhu 25 let 
- atraktivní mzdové ohodnocení 
- možnost osobního rozvoje 
- zajímavé zam ěstnanecké benefity 
 
Váš strukturovaný životopis a motiva ční dopis o čekáváme na e-mailové 
adrese inedbalkova@adip.cz  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 14:35:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 12969540783 

Požadovaná profese:  Skladník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Humares s.r.o. , IČ 24176796 
  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o. , tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme vhodného uchaze če na pozici skladníka do skladu ve Zlín ě v 
areálu Svitu.Jedná se o fyzicky náro čnou činnost - manipulace s balíky, 
vykládka kontejner ů a vychystávání zboží.Pracovní doba je od 6:30 do 
15:00 hodin s p řestávkou 11:00- 11:30. Práce bývá ojedin ěle i v sobotu (dle 
pot řeby zaměstnavatele).Požadujeme dobrou fyzickou kondici 
svědomitost, poctivost a pracovitost. P ředchozí praxe vítána.Nabízíme 
nástup 15000, s p řesčasy až 25000 Kč hrubého a stravenky. Možnost 
nástupu ihned.  

Poslední zm ěna: 10.7.2017 12:16:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12979920753 

Požadovaná profese:  Skladník d ělník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Skalníková, asistentka , tel.: +420 702 153 550, e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
Požadované dovednosti:  Práce s PC - základní dovednosti PC  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín, Prštné  
- Popis pozice a odpov ědností: převzetí zboží od dopravce, kontrola po čtu 
zásilek, kontrola nepoškozenosti zásilek, p říjem zboží, kontrola správn ě 
dodaného zboží, naskladn ění zboží, opat ření štítkem s popisem produktu 
a ID produktu, umíst ění výrobku do p říslušné lokace, výdej zboží se 
skladu, práce se čtečkou, p ředání zboží dopravci, koncovému zákazníkovi 
na osobní odb ěr 
- Požadavky: výu ční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení, schopnost nadhledu, obecné znalosti zboží , základní znalost 



práce s PC, pe člivost a odpov ědnost , bezúhonnost, ochota u čit se novým 
věcem 
- Výhodou: řidi čský pr ůkaz sk. B 
- Nabízíme: m ěsíční zaškolení v procesech samoz řejmostí, nástupní mzdu 
14 000,-Kč, jednosm ěnný provoz bez víkend ů, nástup možný ihned 
- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 14:30 hod.), p říp. své písemné nabídky 
se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 16:45:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12710850707 

Požadovaná profese:  Skladník d ělník  
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Schätzle shoes CZ, s. r. o. , IČ 25586041 

  Místo výkonu práce: 
Schätzle shoes CZ, s. r. o. - sídlo, t ř. Tomáše Bati 1721, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Radek Čabla , tel.: +420 602 705 730, e-mail: radek.cabla@schaetzle-
group.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme flexibilitu a ochotu pracovat, řidi čský pr ůkaz na VZV 
výhodou. Pracovní doba je od 7:00 hod. do 15:30 hod . 

Poslední zm ěna: 21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12747480720 

Požadovaná profese:  Skladníci, obsluha manipula čních vozík ů (83443) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: TRIO export -import, a.s. , IČ 27141985 
  Místo výkonu práce: TRIO export -import, a.s., Otrokovice, Otrokovice, areál TOMA, b udova 45a  
  Komu se hlásit: Jana HRADILOVÁ , tel.: +420 577 102 620, e-mail: fakturace@trio.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: expedice zboží  
 
Požadavky: SO s výu čním listem, výhodou praxe v oboru, samostatnost, 
flexibilita, základní znalost PC, pracovitost, spole hlivost. Životopis + 
aktuální foto + kopii posledního dosaženého vzd ělání zaslat na e-mail 
fakturace@trio.cz do 30. 6. 2017. 
Nabízíme: Nabízíme práci v stabilní zavedené spole čnosti, p říjemný 
kolektiv a pracovní prost ředí, dobrá dopravní dostupnost, p říspěvek na 
závodní stravování.  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774510740 

Požadovaná profese:  Dělníci ve sklá řské výrob ě 
  Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob (7315) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGC Fenestra a. s. , IČ 18811124 
  Místo výkonu práce: AGC Fenestra a. s. - sídlo, Salaš 86, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Věra Jane čková , tel.: +420 577 100 623, e-mail: vera.janeckova@eu.agc.com 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba izola čních skel, řezání, opracování, expedice skla.  
Požadavky: ochota u čit se novým v ěcem, spolehlivost, možnost 
dojížd ění, časová flexibilita. 
 
Nabízíme: zázemí silné nadnárodní spole čnosti, náborový p říspěvek, 
příspěvek na stravování, 5 týdn ů dovolené, p říspěvek na penzijní a životní 
pojišt ění. 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890780760 

Požadovaná profese:  Pracovníci v sociálních službách  

  Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně 
postižené) (34124) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Charita sv. Anežky Otrokovice , IČ 46276262, http://www.otrokovice.charita.cz 
  Místo výkonu práce: Charita sv. Anežky Otrokovice [889], Na Uli čce 1617, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Veronika CÍVELOVÁ , tel.: +420 577 112 036,739 120 760, e-mail: 
chd@otrokovice.charita.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zástup za dlouhodobou nemoc.  
Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní zp ůsobilost, schopnost 
týmové spolupráce, komunikativnost, zodpov ědnost, kurz pracovníka v 
sociálních službách výhodou 
Náplň práce: zajiš ťování komplexní pé če o seniory, práce v nep řetržitém 
provozu  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039540736 

Požadovaná profese:  Sociální pracovník v oblasti pé če o seniory  

  Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně 
postižené) (34124) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Marcela Krk ůtková, vedoucí st ředisek Hospic Hv ězda a Domov senior ů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 18 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poslední zm ěna: 3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961450789 



Požadovaná profese:  Sociální pracovník pro službu sociální rehabilitace  
  Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené (34123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE Otrokovice T. Bati, t ř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Jana JANE ČKOVÁ , tel.: +420 577 112 982, e-mail: j.janeckova@nadeje.cz, 
adresa: K Brance 11/19e, Stod ůlky, 155 00 Praha 515  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. pro 
pozici sociální pracovník.; ztotožn ění s posláním Nad ěje, vst řícný a 
pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, tre stní bezúhonnost; 
zdravotní zp ůsobilost; zkušenosti s prací s lidmi s mentálním a 
kombinovaným zdravotním postižením jsou výhodou, řidi čské oprávn ění 
skupiny B je výhodou. 
 
Náplň práce: p římá práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením v rámci sociáln ě pracovní terapie. Základní 
činnosti sociální služby (rozsah úkon ů, které jsou v rámci této služby 
poskytovány klient ům) naleznete na tomto odkaze: 
http://www.mpsv.cz.files/clanky/13639/505 2015.pdf  
 
Váš strukturovaný životopis a motiva ční dopis, na adresu: 
j.janeckova@nadeje.cz  
motiva ční dopis, CV, elektronicky uložit jako: p říjmení žadatele CV a 
příjmení žadatele MD, do p ředmětu emailu uvést: sociální pracovník pro 
službu sociální rehabilitace 
Výhody: 6 týdn ů dovolené, p říspěvek na stravování, ro ční odm ěny  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638690758 

Požadovaná profese:  Sociální pedagogové  

  Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických 
poraden) (34127) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Za sklem o.s. , IČ 22901531 
  Místo výkonu práce: Za sklem o.s. - Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: P. Hasíková , e-mail: hasikova@zasklem.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poskytování speciáln ě pedagogických služeb, vyšet řování 
logopedická, etopedická, somatopedická a další, pro vádění náprav 
poruch, depistážní a diagnostika ční činnost zam ěřena na vyhledávání 
jedinc ů s rizikem školní neúsp ěšnosti, provád ění nápravných, 
reeduka čních a kompenza čních postup ů, vedení výcvikových a dalších 
program ů osobnostního rozvoje, studium nových poznatk ů v oboru a 
jejich aplikací do speciáln ě vzdělávacích a nápravných program ů, 
spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a  dalšími za řízeními 
(např. pedagogicko - psychologické poradny, centra preve nce), vedení 
příslušné dokumentace.  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12891000756 



Požadovaná profese: Vrchní referent - sociální pracovník v odd. NSD, Kontaktního pracovišt ě 
ve Val. Kloboukách Krajské pobo čky ÚP ČR ve Zlíně 

  Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy (34121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Úřad práce České republiky , IČ 72496991 

  Místo výkonu práce: 
Úřad práce České republiky - KoP Valašské Klobouky, Masarykovo 
náměstí 177, 766 01 Valašské Klobouky  

  Komu se hlásit: Dagmar ŠERÁ , tel.: +420 950 175 660, adresa: Čiperova  5182, 760 01 Zlín 1  
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 580 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Generální ředitelka ÚP ČR vyhlašuje výb ěrové řízení na 2 (dv ě) služební 
místa: vrchní referent - sociální pracovník v odd. NSD, Kontaktního 
pracovišt ě ve Val. Kloboukách Krajské pobo čky ÚP ČR ve Zlíně v oborech 
služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Soci ální služby a 
sociální práce", s místem výkonu služby Valašské Klo bouky. 
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním míst ě: 
" Zajiš ťování agendy p řiznávání p říspěvku na pé či a agendy dávek pro 
osoby se zdravotním postižením. 
" Poskytování základního poradenství v oblasti nepo jistných sociálních 
dávek a provád ění sociálního šet ření. 
Podrobné informace dostupné na http://portal.mpsv.c z/web/upcr-kariera 
 
Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který spl ňuje zákonem 
stanovené podmínky, tedy: 
1. splňuje základní p ředpoklady stanovené v § 25 zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní služb ě; 
2. je státním ob čanem ČR, občanem jiného členského státu EU nebo 
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evrops kém 
hospodá řském prostoru; 
3. dosáhl v ěku 18 let; 
4. je pln ě svéprávný; 
5. je bezúhonný;  
6. dosáhl vzd ělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, t j. vyšší 
odborné vzd ělání získané absolvováním vzd ělávacího programu 
akreditovaného v oborech vzd ělání zaměřených na sociální práci a 
sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, 
sociální práci, sociáln ě právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo 
vysokoškolské vzd ělání získaného studiem v bakalá řském, magisterském 
nebo doktorském studijním programu zam ěřeném na sociální práci, 
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální pé či, sociální patologii, 
právo nebo speciální pedagogiku 
7. má pot řebnou zdravotní zp ůsobilost. 
 
Žadatel podá žádost o p řijetí do služebního pom ěru a o za řazení na 
služební místo, a to do 29. července 2017. K žádosti žadatel p řiloží: 
1. písemné čestné prohlášení o státním ob čanství,  
2. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti,  
3. výpis z evidence Rejst říku trest ů, který nesmí být starší 3 m ěsíců nebo 
údaje poskytnuté žadatelem pro ú čely obstarání výpisu z Rejst říku trest ů 
služebním orgánem, 
4. písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzd ělání nebo 
originál anebo ú ředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzd ělání, 
5. písemné čestné prohlášení o zdravotní zp ůsobilosti (§ 25 odst. 1 písm. 
f) ve spojení s § 26 zákona o státní služb ě), 
6. strukturovaný profesní životopis. 
 



Formulá ř žádosti a další požadované p řílohy jsou dostupné na 
http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera 
 
Posuzovány budou žádosti podané ve lh ůtě do 29. července 2017, tj. v 
této lh ůtě zaslané prost řednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu sídla organiza čního útvaru služebního ú řadu: Ú řad práce ČR, 
Krajská pobo čka ve Zlín ě, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobn ě 
podané na podatelnu organiza čního útvaru služebního ú řadu na výše 
uvedené adrese. Žádost lze podat rovn ěž v elektronické podob ě s 
uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou a dresu 
organiza čního útvaru služebního ú řadu posta@zl.mpsv.cz nebo 
prost řednictvím ve řejné datové sít ě do datové schránky ID iqqzpzd. 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost v četně požadovaných 
listin (p říloh) musí být ozna čena slovy: "Neotvírat", a "Výb ěrové řízení 
pod č. j. UPCR-2017/66266-78099815". 
 
Zaměstnanecké výhody: 
pružná pracovní doba. Platové za řazení v 9. platové t řídě v souladu s 
platnými právními p ředpisy. Nástupní plat v rozmezí od 16 580 K č do 24 
530 Kč v závislosti na po čtu let zapo čitatelné praxe.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039680707 

Požadovaná profese:  Android programáto ři 
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: inSociety s.r.o. , IČ 04617681 
  Místo výkonu práce: Okružní 656, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Adam Koudela , tel.: +420 777 779 179, e-mail: koudela@insociety.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 160 Kč/hod  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jazyky: čeština, ruština,  angli čtina.  
Náplň práce: tvorba mobilních aplikací.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057230723 

Požadovaná profese:  Filmový laborant  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Bonton a.s. , IČ 26737523 
  Místo výkonu práce: Bonton a.s. - Zlín, Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Aleš Bošti čka, e-mail: filmlab@bonton.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyu čení 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Laboratorní zpracování kinematografických film ů. Vzdělání technického 
směru, elektro, chemie, strojní, um ěleckého obor - fotograf.  
Směnný provoz ranní - odpolední sm ěna.  
Výhody: 1 týden dovolené navíc, stravenky, 3 dny v roce sick days  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057360703 



Požadovaná profese:  Konstruktér, p řípravá ř výroby  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CHALUPA interiéry s.r.o. , IČ 26215624 
  Místo výkonu práce: Salaš 98, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Martin Chalupa , e-mail: chalupa@chalupainteriery.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: P říprava podklad ů do výroby, kusovníky, objednávky  
Zaměstnanecké výhody: ob ědy, odm ěny, benefity  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972360767 

Požadovaná profese:  Konstrukté ři cyklomateriálu  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REMERX s.r.o. , IČ 25506170, http://www.remerx.cz 
  Místo výkonu práce: Průmyslový areál, Lipová č.e. 248, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Antonín Remeš, jednatel , tel.: +420 577 310 023 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: konstruk ční práce na dílcích pro cyklistiku (ráfky, špice, 
náboje) 
Požadavky: znalost práce s 3D CAD, p ředstavivost, spolehlivost, 
flexibilita, ochota u čit se novým v ěcem, znalost AJ  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809830768 

Požadovaná profese:  Lisa ři 
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 
  Místo výkonu práce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín - sídlo, Na Slanici 378, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je obsluha vst řikovacích lis ů, odebírání výlisk ů, dokon čovací 
práce (o řezávání vtok ů apod.) a jejich kontrola. Pracovní činnost je 
vykonávána ve t řísměnném provozu - pond ělí až pátek.  



Pracovní místo je ur čeno pro osoby zdravotn ě postižené. Jedná se o 
chrán ěné pracovní místo. Požadujeme zodpov ědnost , spolehlivost a 
manuální zru čnost. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, 13. a 14. plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociá lní benefity  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050380777 

Požadovaná profese:  Manažer obchodní skupiny  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leoš Ptá ček, IČ 88163059 
  Místo výkonu práce: Leoš Ptá ček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 
  Komu se hlásit: Leoš Ptá ček, tel.: +420 774 116 224, e-mail: leos.ptacek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunika ční dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínk ou.  
Nabízíme: Bezkonkuren ční finan ční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání  klient ů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, fi remní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, at d.) 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033030775 

Požadovaná profese:  Mist ři galvanovny  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Galvena, s.r.o. , IČ 28317645 
  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, Letišt ě 1876, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Bc. Jitka Koupelková , tel.: +420 725 625 091, e-mail: koupelkova@galvena.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE: zajišt ění realizace zakázek, sestavení operativních plán ů 
výroby, sledování pr ůběhu pln ění a termín ů dodání, kontrola kompletnosti 
zakázky, koordinace nakládky a vykládky zboží, jedn ání se zákazníky, 
organizace a řízení činnosti cca 25 zam ěstnanc ů v nep řetržitém provozu, 
naceňování zakázek, kontrola zpracovaných cenových nabíd ek, kontrola 
dodržování pracovní a technologické kázn ě, kontrola dodržování zásad 
BOZP a PO. 
POŽADUJEME: SŠ vzd ělání technického sm ěru, praxi na stejné nebo 
obdobné pozici min. 3 roky, znalost čtení technické dokumentace, znalost 
práce na PC (MS Office), výborné organiza ční a řídící schopnosti, 
komunikativnost, d ůslednost, zodpov ědnost, odolnost v ůči stresu, ŘP sk. 
B. 
NABÍZÍME: odpovídající mzdové ohodnocení v závislost i na zkušenostech 
a praxi, prémie, odm ěny, po zkušební dob ě příspěvek zaměstnavatele na 
dopl ňkové penzijní spo ření, služební telefon. 
 
Jedná se o práci na hlavní pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možností 
prodloužení na dobu neur čitou. 



Týdenní pracovní doba 37,5 hod. - pouze ranní sm ěny od 6 - 14 h. 

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907470774 

Požadovaná profese:  Mist ři ve výrob ě 
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PARTR spol. s r.o. , IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: Všemina 234, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Trnovec Robert , tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dílenský mistr nebo technik v oboru strojírenství, 
odpadového hospodá řství nebo p říbuzném oboru - min. 3 roky, pr ůkaz 
VZV výhodou 
Náplň práce: organizuje a řídí proces výroby dle pokyn ů vedoucího, 
kontrola kvality výrobních proces ů, odpov ědnost za dodržování BOZP a 
PO pod řízenými pracovníky 
Výhody: pracovní od ěv, příspěvek na stravné  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749660795 

Požadovaná profese:  Obchodní zástupce  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leoš Ptá ček, IČ 88163059 
  Místo výkonu práce: Leoš Ptá ček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 
  Komu se hlásit: Leoš Ptá ček, tel.: +420 774 116 224, e-mail: leos.ptacek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunika ční dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínk ou.  
Nabízíme: Bezkonkuren ční finan ční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání  klient ů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, firem ní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, at d.) 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033000705 

Požadovaná profese:  Obsluha automatické linky - navěšování díl ů 
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Galvena, s.r.o. , IČ 28317645 
  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, Letišt ě 1876, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Bc. Jitka Koupelková , tel.: +420 725 625 091, e-mail: koupelkova@galvena.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ND 
NÁPLŇ PRÁCE: nav ěšování díl ů na závěs a jejich sv ěšování, balení 
hotových díl ů, evidence jednotlivých zakázek do elektronického s ystému 
(záznamy o zakázkách, po čtech kus ů a zmetcích) 
POŽADUJEME: manuální zru čnost a pracovitost, spolehlivost, schopnost 
pracovat v týmu, fyzickou zdatnost a zdravotní zp ůsobilost 
NABÍZÍME: prémie, odm ěny, p říplatky za sm ěny, po zkušební dob ě 
příspěvek zaměstnavatele na dopl ňkové penzijní spo ření, pracovní od ěv a 
obuv. 
Svým charakterem je tato pracovní pozice vhodná p ředevším pro ženy. 
Jedná se o práci na hlavní pracovní pom ěr - nep řetržitý provoz - 12 hod. 
směny (ranní a no ční včetně víkend ů; 4 dny sm ěna, 4 dny volno), na dobu 
určitou s možností prodloužení na dobu neur čitou. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l: 
koupelkova@galvena.cz nebo se hlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 
14 hod.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964190748 

Požadovaná profese:  Obsluha vst řikovacích stroj ů 
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZÁLESÍ a.s. , IČ 00135143, http://www.zalesi.cz 
  Místo výkonu práce: ZÁLESÍ a.s. - Biskupice, Biskupice 207, 763 41 Biskupice u Luha čovic  
  Komu se hlásit: Miroslava Kraj čová , tel.: +420 577 155 224, e-mail: person@zalesi.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Manuální zru čnost, dvanáctihodinové sm ěny (sm ěnnost 2 dny denní, 2 
dny no ční, 4 dny volna) 
 
Výhody: ob ědy pro zam ěstnance za 35 K č, týden dovolené navíc po 
odpracování 1 roku  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983840717 

Požadovaná profese:  Pracovníci dodržování rutin  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tesco Stores ČR, a. s., IČ 45308314 

  Místo výkonu práce: 
Tesco Stores ČR, a. s. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice,  763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Janek Ned ěla, tel.: +420 725 962 681, e-mail: 11042paf@cz.tesco-
europe.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 260 do 18 810 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: základní práce s pc, práce na pc ve specifi ckém programu, 
tisk a roznos regálových etiket, p řenos cen do vah, kontrola chyb 



regálových etiket a marketingového materiálu, tisk POS materiálu dle 
platných procedur, zajiš ťování a kontrola cenové integrity.  
Nerovnom ěrně rozvržená pracovní doba s velmi brzkými ranními 
směnami n ěkolikrát týdn ě.  
Vhodné zejména pro časov ě flexibilní zájemce 
Výhody: jídelna /dotované jídlo/, v ěrnostní bonus, sleva na nákupy  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011860719 

Požadovaná profese:  Technici - obsluha kamery, zkoušek vodot ěsnosti kanalizaci  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Medřa stavební s.r.o. , IČ 01857401 
  Místo výkonu práce: Medřa stavební s.r.o. - Zlín, Čiperova 5182, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Medřický Jaroslav , e-mail: personalni@medra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP skupiny B  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722330754 

Požadovaná profese:  Technici GIS elektro  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ADITIS, s. r. o. , IČ 26290821 
  Místo výkonu práce: ADITIS, s. r. o. - Otrokovice, Zlínská 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokov ice 2  
  Komu se hlásit: Lenka Havlíková , tel.: +420 545 244 329, e-mail: lenka.havlikova@aditis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme vhodného kandidáta na pozici Operátor GIS el ektro:  
Požadavky: SŠ nebo VŠ v oboru elektro, znalost MS O ffice, Microstation, 
znalost GIS a zprac. dat inženýrských sítí, samosta tnost, řidi čský pr ůkaz 
sk.B, praxe vítána. 
Náplň práce: zpracování dat, práce v terénu 
Výhody: dovolená navíc, stravenky, firemní akce, ne formální prost ředí 

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927710794 

Požadovaná profese:  Technici výroby  
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Elkoplast Slušovice s.r.o. , IČ 26235757 

  Místo výkonu práce: 
Elkoplast Slušovice s.r.o., provoz Ostrata, Ostrata  134, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí  

  Komu se hlásit: Ing. Ladislav Kraj ča, e-mail: ladislav.krajca@elkoplast.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost AJ, ŘP sk. "B", znalost MS Office, výhodou znalost 
CAD SW, manuální zru čnost, fyzická zdatnost, orientace v technické 
dokumentaci 
Výhody? služební auto a alužební automobil, závodní  stravování  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706830736 

Požadovaná profese:  Telefonní operátor  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leoš Ptá ček, IČ 88163059 
  Místo výkonu práce: Leoš Ptá ček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 
  Komu se hlásit: Leoš Ptá ček, tel.: +420 774 116 224, e-mail: leos.ptacek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunika ční dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínk ou.  
Nabízíme: bezplatný systém zaškolení, pružná pracovn í doba.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033040766 

Požadovaná profese:  Úvěrový specialista  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leoš Ptá ček, IČ 88163059 
  Místo výkonu práce: Leoš Ptá ček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 
  Komu se hlásit: Leoš Ptá ček, tel.: +420 774 116 224, e-mail: leos.ptacek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunika ční dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínk ou.  
Nabízíme: Bezkonkuren ční finan ční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání  klient ů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, firem ní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, at d.) 

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033010793 

Požadovaná profese:  Vedoucí Call Centra  
  Specialisté (2) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leoš Ptáček, IČ 88163059 
  Místo výkonu práce: Leoš Ptá ček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlí n 4 



  Komu se hlásit: Leoš Ptá ček, tel.: +420 774 116 224, e-mail: leos.ptacek@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunika ční dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínk ou.  
Nabízíme: Bezkonkuren ční finan ční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení,  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033020784 

Požadovaná profese:  Výroba klí čů 
  Specialisté (2) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marián BI ČAN, IČ 05851491 

  Místo výkonu práce: 
Marián BI ČAN, provozovna Malenovice, t řída 3. kv ětna 1170, Malenovice, 
763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Marián BI ČAN, tel.: +420 773 087 572, e-mail: klicovesluzbyzlin@seznam.cz, 
adresa: Máchova 1577, 686 03 Staré M ěsto u Uher.Hrad.  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: výroba klí čů 

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774570783 

Požadovaná profese:  Junior projektový mana řer 
  Specialisté pro styk s veřejností (24320) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZELENKA Czech Republic s.r.o. , IČ 27746364 
  Místo výkonu práce: Kvítková 4703, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Jana Pokorná , tel.: +420 773 048 001, e-mail: jobs@zelenka.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jaké úkoly t ě u nás čekají?  
Koordinace p řekladatelských projekt ů (péče o svěřené zákazníky z ČR, 
vyřizování cenových nabídek, koordinace pr ůběhu zakázek, jednání s 
překladateli). 
Spolupráce s obchodním týmem ohledn ě tvých zákazník ů. 
Práce s IS agentury a s p řekladatelským softwarem (zaškolíme t ě). 
 
Pro tuto práci pot řebuješ: 
Angli čtinu na úrovni B1 až B2 
Umět si organizovat práci a stanovovat priority 
Chuť pořádně zamakat a p řitom neztrácet dobrou náladu 
Týmového ducha 
Kladný vztah k práci na PC 



Nástup: srpen až říjen 2017 
Zaměstnanecké výhody: Provize, stravenky, kurzy cizího jazyka, parádní 
teambuildingy. 
Jasná pravidla pro práci. Kvalitní zaškolení.  

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081580730 

Požadovaná profese:  PR manažer  
  Specialisté pro styk s veřejností (24320) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Humares s.r.o. , IČ 24176796 
  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o. , tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme cílev ědomé uchaze če s prodejním duchem, kte ří budou 
vyjednávat obchodní kontrakty, provád ět prodejn ě-poradenskou činnost, 
akvizice, pe čovat a rozši řovat sv ěřené zákaznické portfolio a odpovídat za 
ekonomické výsledky daného regionu. 
 
Požadavky: 
 
SŠ/VŠ technického nebo ekonomického sm ěru 
obchodní dovednosti, vztah k technické oblasti 
praxe v prodeji podmínkou 
uživatelskou znalost práce na PC (MS Windows, Intern et) 
komunikativní znalost Aj nebo Nj výhodou 
řidi čský pr ůkaz sk.B podmínou 
Bydlišt ě Zlín, Uherské Hradišt ě, Uherský Brod, Krom ěříž a okolí 
samostatnost, flexibilita, dobré vyjednávací schopn osti, p říjemné 
vystupování 
Nabídka: 
 
stabilní zam ěstnání u zahrani ční spole čnosti 
zajímavé finan ční ohodnocení 
systém firemních benefit ů, např. týden dodatkové dovolené, penzijní a 
úrazové pojišt ění 
odborné školení k dané pozici, možnost školení na c entrále v zahrani čí 
předpoklad dlouhodobé spolupráce 
notebook, telefon, služební automobil 
V případě, že máte zájem ú častnit se výb ěrového řízení na tuto pracovní 
pozici, zašlete nám strukturovaný životopis.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 16:35:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12994760783 

Požadovaná profese:  Kucha ři 
  Specialisté v oblasti dietetiky a výživy (22650) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne , IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne - pracovišt ě, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Věra Luptáková , e-mail: dsefata@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80,5 Kč/hod  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní zp ůsobilost, vyu čení v oboru 
kucha ř, znalost p řípravy vegetariánských pokrm ů a diet výhodou, 
samostatnost, zodpov ědnost, nekonfliktní jednání. 
Náplň práce: p říprava snídaní, ob ědů, večeří pro cca 20 - 25 osob, vždy 
dvě menu, p řičemž jedno je vždy vegetariánské, dodržování hygieni ckých 
předpis ů a HACCP, úklid kuchyn ě a zázemí kuchyn ě, vedení dokumentace 
kuchyn ě. 
 
Výhody: p říspěvek na ošatné, zam ěstnanecká sleva na stravu v za řízení, 
čtvrtletní pracovní ohodnocení, p říspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojišt ění, práce v malém za řízení 

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830150716 

Požadovaná profese:  Specialista na výživu  
  Specialisté v oblasti dietetiky a výživy (2265) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ProLife Consulting, s.r.o. , IČ 29318858 
  Místo výkonu práce: ProLife Consulting, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Renata Schlesinger , e-mail: homolkova.renata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 16 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poradenství v oblasti zdraví, dietologie a výživy pro 
zajišt ěnou klientelu, práce s unikátním patentovaným softw arem, 
sestavování individualizovaných stravovacích plán ů, práce s výživovými 
dopl ňky Světa zdraví, komunikace s léka řskou radou Sv ěta 
zdraví,komunikace s léka řskou radou Sv ěta zdraví a práce s 
biochemickými výsledky klient ů, zajišt ění odbornosti, kreditu a obratu 
provozovny  
Požadavky: odborné vzd ělání či certifikaci v oboru výživy člověka, 
prokazatelné znalosti z oboru zdraví, výživy člov ěka a pohybu, 
nadstandardní komunika ční dovednosti, zákaznicky orientovanou 
osobnost, obchodního ducha, praxe z oblasti nutri čního poradenství či 
obchodní činnosti výhodou, kladný vztah ke zdravému životnímu  stylu, 
výživ ě a pohybu, ochotu dále na sob ě pracovat a schopnost u čit se, 
uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), aktivi tu, samostatnost, 
iniciativnost, loajalitu, dynamickou a pozitivn ě nalad ěnou osobnost 
příjemného vystupování  
Nabízíme: Bonusy/prémie, provize z prodeje, sleva na firemní 
výrobky/služby, vzd ělávací kurzy, školení, p říspěvek na vzd ělání, firemní 
akce  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630420732 

Požadovaná profese:  Marketingový specialista  
  Specialisté v oblasti marketingu (24311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. , IČ 26905141 
  Místo výkonu práce: Průmyslová 509, 763 17 Lukov u Zlína  



  Komu se hlásit: Zdenka Val číková , tel.: +420 734 254 100, e-mail: info@kompres.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajiš ťování kompletního marketingu firmy, p říprava a 
realizace marketingové strategie, správa firemních webových stránek, e-
shopu a publikace na sociálních sítích, správa e-ma ilů, tvorba reklamních 
a odborných text ů a článků, akčních nabídek, tvorba prospekt ů a 
katalog ů, akčních leták ů, organizace firemních akcí (workshopy, dny 
otev řených dve ří), rozvoj zna čky a pov ědomí firmy na trhu, tvorba 
newsletter ů, překlad provozních návod ů, reklamní propaga ční akce - 
rádio, billboardy 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzd ělání v oblasti marketingu výhodou, 
samostatnost, spolehlivost, kreativitu a aktivní p řístup k práci, znalost 
anglického jazyka slovem i písmem, p řípadn ě německého, na pokro čilé 
úrovni, pokro čilá znalost práce s PC: MS Office ( zejm. Excel, Pow erPoint, 
Word) 
Nabízíme: zam ěstnanecké benefity, mobilní telefon a notebook, mož nost 
seberealizace a pracovního uplatn ění, rozmanitou práci v p říjemném 
kolektivu  

Poslední zm ěna: 24.3.2017 00:46:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12392880730 

Požadovaná profese:  Pracovník online marketing  
  Specialisté v oblasti marketingu (24311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Věra Hevrová , IČ 40414221 
  Místo výkonu práce: Věra Hevrová - sídlo, Vršava I 1492, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: JUDr. Ing. Michaela Greplová , e-mail: greplova@agama-diving.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Prosperující zlínská firma (nejv ětší výrobce potáp ěčských oblek ů a 
vlastník nejv ětšího eshopu s pot řebami pro vodní sporty) hledá 
zaměstnance na online marketing.  
Podmínkou je zkušenost a doložená praxe p ředevším s kampan ěmi sklik, 
google adwards, zboží.cz, heuréka.cz atd. Hledáme od borníka, ne 
začátečníka. 
Preferujeme aktivní osoby (energické, vý řečné, rychlé) s pozitivním 
přístupem.  
Zájemci posílejte životopis ve formátu pdf na email : greplova@agama-
diving.cz.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063970768 

Požadovaná profese:  Energetický poradce  

  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

  Počet volných míst: 3 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Česká Regionální Energetika a.s. , IČ 04549295 
  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  



  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení obchodních sch ůzek, poskytování profesionální pé če 
zákazníkům, běžná administrativní práce 
Požadujeme: kultivovaný projev, komunikativnost, zá jem učit se nové 
věci, zkušenosti s prodejem(=není podmínkou, ale výho dou), pozitivní 
přístup, loajalitu , spolehlivost 
Nabízíme: jistotu stabilního zam ěstnání, pravidelný výplatní termín, 
zdarma Vás zaškolíme i bez praxe, 8 navolaných sch ůzek denn ě, 
idividualní p řístup ke každému zam ěstnani, firemní teambuildingové akce  
Výhody: pasivní p říjem ze smluv, automobil s CCS kartou, profesní r ůst a 
rozvoj, pravidelné sout ěže o ceny nebo finan ční prémie  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333360754 

Požadovaná profese:  Obchodník pro akvizici nových smluv  

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

  Počet volných míst: 4 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Česká Regionální Energetika a.s. , IČ 04549295 
  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Andrea Hab ětínková , tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říprava  a realizace nabídky cenové optimalizace pro 
koncové zákazníky, komunikace s novými a potencioná lními zákazníky, 
řešit související administrativu, reportování denníc h a měsíčních aktivit 
Nabízíme: zdarma Vás rádi zaškolíme i bez praxe, per fektní p říležitost pro 
budování kariéry a karierní r ůst, zázemí stabilní spole čnosti s 
regionálními pobo čkami po celé ČR 
Požadujeme: aktivní p řístup k práci, ochotu k vlastnímu rozvoji v rámci 
firmy, samostatnost, odpov ědnost, spolehlivost, vlastní nápady, jak práci 
dělat lépe 
Výhody: 7 navolaných sch ůzek/den, služební v ůz s proplacenými PHM, 
bonusy  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333350763 

Požadovaná profese:  Specialista v oblasti prodej a nákupu produkt ů - pro Makedonii  

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních 
a komunikačních technologií) (24339) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Madal Bal a. s. , IČ 49433717 
  Místo výkonu práce: Madal Bal a. s. - U Tescomy, U Tescomy 244, Lužkovice, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Šenký ř, e-mail: u.senkyr@madalbal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 1.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pracovník by m ěl pod naším vedením zmapovat 
makedonský trh, ur čit potenciál, ur čit které položky z našeho sortimentu 
jsou vhodné pro daný trh. Hledat potencielní zákazní ky, vy řešit logistiku. 
Pracovní cesty Makedonie, Albánie 
Požadavky: makedonština, angli čtina, znalost a zkušenost z 
makedonského trhu, dobrý vztah k dílenskému ná řadí, ŘP skupiny B  

Poslední zm ěna: 24.4.2017 12:35:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11985500712 

Požadovaná profese:  Sociální pracovníci  
  Specialisté v oblasti sociální práce (2635) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Za sklem o.s. , IČ 22901531 
  Místo výkonu práce: Za sklem o.s. - Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: P. Hasíková , e-mail: hasikova@zasklem.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sociální práce v za řízení poskytujících sociální služby, 
řešení sociáln ě právních pop ř. sociáln ě zdravotnoích problém ů klient ů, 
vytvá ření podmínek pro zapojenoí klient ů do spole čenského procesu, 
jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné zastupování 
klienta, zajiš ťování analytické a metodické činnosti v sociální služb ě, 
zajiš ťování sociáln ě právního poradenství, vedení p říslušné dokumentace  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890990765 

Požadovaná profese:  Personalista specialista rozvoje lidských zdroj ů 
  Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (24240) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. , IČ 25318136 
  Místo výkonu práce: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 003, R ůmy 1598, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: 

 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vedoucí personalista. Nápl ň: aktivní vyhledávání vhodných kandidát ů pro 
nové projekty, rozvoj efektivních zp ůsobů práce uvnit ř firmy, realizace 
náborových projekt ů, nového personálního systému. Požadujeme: VŠ 
technického p řípadně ekonom. sm ěru, důraz na výkon a výsledek, 
logické, analytické myšlení, organiza ční schopnosti.  

Poslední zm ěna: 10.4.2017 15:18:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
12487940730 

Požadovaná profese:  Ošetřovatel h řebců 
  Specialisté v oblasti zootechniky (21322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SYGNUM, s.r.o. , IČ 26889641 



  Místo výkonu práce: SYGNUM, s.r.o. - Napajedla, Zámecká 582, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Benková Martina , tel.: +420 602 434 285, e-mail: benkova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošet řování h řebců v areálu H řebčín Napajedla  
Požadavky: dobrý vztah ke koním 
Nabízíme: stravenky.  

Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799830747 

Požadovaná profese:  Zootechnici  
  Specialisté v oblasti zootechniky (21322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SYGNUM, s.r.o. , IČ 26889641 
  Místo výkonu práce: SYGNUM, s.r.o. - Napajedla, Zámecká 582, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Benková Martina , tel.: +420 602 434 285, e-mail: benkova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek,  minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce zootechnika, krmné dávky koní, organi zace práce 
ošet řovatel ů, dokumentace režimu H řebčína Napajedla 
Požadavky: znalost v oboru, znalost AJ na úrovni B1,  ŘP sk.B, uživatelská 
znalost MS Office, praxe v oboru výhodou. 
Nabízíme: možnost ubytování, stravenky.  

Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799810765 

Požadovaná profese:  Strojník – obsluha kolových, pásových bagr ů a dozerů. 
  Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (214) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - sídlo, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Ing. Karel Šik , tel.: +420 723 114 676, e-mail: karel.sik@smo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 35 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadované dovednosti: Platný strojnický pr ůkaz na řízení stavebních 
stroj ů nebo dozer ů, zodpov ědnost, samostatnost, časová flexibilita. 
Stabilní stavební firma p řijme strojníky pro obsluhu kolových, pásových 
bagrů a dozerů. Místo výkonu práce je na území ČR. Výdělky dle výkonu 
práce, vynikající zázemí, základní mzda pravideln ě navyšována, motiva ční 
programy. Řidi čský pr ůkaz skupiny C, E nebo pr ůkaz ADR výhodou 
Věrnostní ohodnocení, p říspěvek na penzi jní p řipojišt ění, stravenky, diety, 
neku řácký p říspěvek, možnost využití volného času v rekrea čních 
střediscích spole čnosti, sportovní akce po řádané zam ěstnavatelem.  



Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630310734 

Požadovaná profese:  Správci objekt ů (5153) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Sanytrák, s. r. o. , IČ 26305259, http://www.sanytrak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Sanytrák, s. r. o. - H. Lhota 191, Horní Lhota 191, 763 23 Dolní Lhota u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Bc. Irena K řižková , e-mail: sanytrak@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 11:25:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11328780739 

Požadovaná profese:  PHP Programátor  
  Správci webu (35140) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: dgstudio.cz s.r.o. , IČ 03127281 
  Místo výkonu práce: Osvoboditel ů 523, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Daniel Greg ůrek , tel.: +420 608 270 127, e-mail: info@dgstudio.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: implementace cms systému na dodané šablony,  
programování modul ů na míru, aktualizace již spušt ěných projekt ů. 
 
 
Požadavky: dobrá znalost PHP, MySQL. HTML5 a CSS3 výho dou, znalost 
problematiky programování WWW aplikací, samostatnos t a spolehlivost, 
dobré komunika ční schopnosti, práce v týmu, touha se rozvíjet a st ále se 
učit něco nového 
Nabízíme: zajímavou práci na projektech pro významné  zákazníky  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11678290751 

Požadovaná profese:  Prodva čky  
  Stánkoví a pouliční prodavači potravin (521) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: David Klanduch , IČ 68087152 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4797, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: David Klanduch , e-mail: klanduchdavid@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o prac ovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti  

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 24 400 Kč/měsíc  



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme 2 spolehlivé prodava čky, na stánky s ovocem a zeleninou v 
centru Zlína, tržišt ě Pod kaštany. 
Požadavky: spolehlivost, samostatnost, komunikativn ost a p říjemné 
vystupování, rychlé po čty, zdravotní pr ůkaz, trestní bezúhonnost, 
zkušenosti z prodeje, vyu čení v oboru a znalost mechanické SDK váhy 
velkou p ředností 
Náplň práce: obsluha zákazník ů, prodej p řes pokladnu, p řijem a výdej 
finan ční hotovosti, dopl ňování a t řídění zboží 
Pracovní doba a období: 
po-pa 08:00 -17:00, so 08:00 -13:00 (vše dle dohody ) 
březen až listopad (dle dohody)  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614930705 

Požadovaná profese:  Elektiká ř - LED osv ětlení  
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - pracovník znalý dle §5 vyhl. 50/78 Sb.   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati - oddělení LED osv ětlení  
- náplní práce bude montáž a demontáž LED osv ětlení 
- Požadavky: výu ční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení a ochota u čit se novým v ěcem, vyhláška 50, minimáln ě §5, 
bezúhonnost, praxe a vzd ělání v oboru velkou výhodou, řidi čský pr ůkaz 
sk. B 
- Nabízíme: hlavní pracovní pom ěr, profesní a osobnostní r ůst, školení v 
práci s moderními technologiemi v oblasti malé ener getiky, firemní 
benefity, p říspěvky na stravné apod., finan ční motivace, nástup ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13055020772 

Požadovaná profese:  Elektiká ř - oddělení tepelných čerpadel  
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, HR manager , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - pracovník znalý dle §5 vyhl. 50/78 Sb.   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  



Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati - oddělení tepelných čerpadel  
- náplní práce bude instalace a servis elektrického  zařízení, diagnostika a 
odstra ňování závad, návrh rozmíst ění el. vedení a za řazen do sít ě 
- Požadavky: výu ční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení a ochota u čit se novým v ěcem, vyhláška 50, minimáln ě §5, 
bezúhonnost, praxe a vzd ělání v oboru velkou výhodou, řidi čský pr ůkaz 
sk. B 
- Nabízíme: hlavní pracovní pom ěr, profesní a osobnostní r ůst, školení v 
práci s moderními technologiemi v oblasti malé ener getiky, firemní 
benefity, p říspěvky na stravné apod., finan ční motivace, nástup ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13055920738 

Požadovaná profese:  Elektriká ři - údržbá ři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JAPAVO, spol. s r.o. , IČ 48909475 
  Místo výkonu práce: JAPAVO, spol. s r.o. - Slušovice, Dostihová 624, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Vojáček Pavel , tel.: +420 577 981 191, e-mail: sekretariat@japavo.cz; 
vojacek@japavo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyu čení elektro, nejlépe s praxí ve strojírenství, nutn á 
vyhláška 50 a řidi čský pr ůkaz sk.B, 
Vhodná znalost sva řování, montáže za řízení, oprava stroj ů 
Nejvhodn ější pro zájemce z blízkého okolí Slušovic.  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783450745 

Požadovaná profese:  Elektriká ři s vyhláškou 50/1978 Sb.  
  Stavební a provozní elektrikáři (7411) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lumír Ilík , IČ 02609207 
  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tluma čov, Družstevní 901, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Miroslav Haluza , tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 7:00 -15:30 hod  
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 25.3.2017 00:46:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12400280763 

Požadovaná profese:  Provozní elektriká ř průmyslových instalací  
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Continental Barum, s. r. o. , IČ 45788235 
  Místo výkonu práce: Continental Barum, s. r. o. - sídlo, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Mgr. Jitka Rohlederová , tel.: +420 606 441 852, e-mail: 



jitka.rohlederova@barum.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 28 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE:  
- Provádí, po stránce elektro, provozní údržbu stro jů a zařízení 
- Spolupracuje se strojní údržbou, p řípadně dalšími kooperujícími útvary a 
zákazníky 
- Zodpovídá za technický stav stroj ů a zařízení 
- Provádí preventivní elektro a SW údržbu (zálohová ní řídících systém ů) 
- Analyzuje složit ější závady na strojním za řízení 
- Komunikuje s domácími i zahrani čními dodavateli 
 
POŽADUJEME: 
- SŠ se zaměřením elektro 
- vyhlášku 50/78 Sb., § 6 
- znalost opera čních systém ů Windows 
- znalost řídících systém ů Simatic, Beckhoff - výhodou 
- znalost frekventních m ěničů - výhodou 
- pečlivost, d ůslednost, vytrvalost, zodpov ědnost za výsledek 
- ochota pracovat ve sm ěnném režimu 
- znalost anglického jazyka - výhodou 
 
NABÍZÍME: 
- 13. a 14. mzdu 
- Dotovanou stravu až do výše 70% z celkové ceny tep lého jídla 
- Příspěvek na penzijní p řipojišt ění ve výši 650 K č měsíčně 
- Zvýhodn ěný prodej pneumatik se slevou až 60% 
- Poukázky Flexi Pass ve výši 1 000 K č 
- 25 dní dovolené 
- Možnost vzd ělávat se v oboru 
 
TERMÍN NÁSTUPU:  
- Dle dohody 
 
PRACOVNÍ REŽIM:  
- 4 směnný harmonogram  

Poslední zm ěna: 3.7.2017 11:35:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12703880772 

Požadovaná profese:  Provozní elektriká ři. 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Metalšrot Tluma čov, a. s. , IČ 46901094 
  Místo výkonu práce: Metalšrot Tluma čov a. s., Mánesova 510, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Marta Gazdová , e-mail: gazdova@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyhláška 50, § 7, jedná se o práci p řevážně venku, n ěkteré 
opravy se provádí ve výškách 
 



Výhody: 25 dn ů dovolené, ob ědy, stravenky  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964300746 

Požadovaná profese:  Servisní technik/elektriká ř 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Malý , tel.: +420 725 565 429, e-mail: martin.maly@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě třída Tomáše Bati, Zlín  
- Pracovní nápl ň: Pravidelná údržba a servis elektro za řízení, Kontrola 
parametr ů technických za řízení, Výměna opot řebovaných díl ů, 
Telefonická podpora, Práce ve výškách 
- Požadujeme: vyu čení, vyhláška č. 50/1978 Sb., min. §6 podmínkou, Velmi 
dobré komunika ční schopnosti, organiza ční dovednosti, Znalost práce na 
PC, Spolehlivost, flexibilita, odpov ědnost, Řidi čský pr ůkaz skupiny B 
(aktivní řidi č), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zam ěstnání, Odm ěňování na základ ě 
pracovních výkon ů a stanovených cíl ů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, p říspěvek na stravné…), Nástup možný ihned p řípadně 
dle domluvy 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 

Poslední zm ěna: 30.6.2017 16:45:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12933420796 

Požadovaná profese:  Instalatér vodo - topo -plyn.  
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: INPRA, spol. s r. o. , IČ 47905751, http://www.inpra.cz 
  Místo výkonu práce: INPRA, spol. s r.o. - 55. bud., Areál Svit - 55. budova  
  Komu se hlásit: Tomáš Filip , tel.: +420 773 304 226, e-mail: inpra.ucto@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2015 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyu čení v oboru nebo zau čení. Výhodou je řidi čský pr ůkaz 
sk. B a svá řečský pr ůkaz. 

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9615960753 

Požadovaná profese:  Instalaté ři - topená ři 
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Polsyn s.r.o. , IČ 05937051 
  Místo výkonu práce: Polsyn s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Symčák, tel.: +420 607 990 686, e-mail: polsyn@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvody vody, odpad ů a topení  
Po zapracování možná smlouva na HPP  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809890714 

Požadovaná profese:  Instalaté ři vodo -topo -plyn  
  Stavební instalatéři (71261) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699650733 

Požadovaná profese:  Stavební inžený ři 
  Stavební inženýři (2142) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOME stavby s.r.o. , IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Jaroslav Med řický , e-mail: personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12502610719 

Požadovaná profese:  Stavební inženýr stavbyvedoucí výstavby budov  
  Stavební inženýři výstavby budov (21427) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STŘECHY 92, s.r.o. , IČ 60743280 
  Místo výkonu práce: Brou čkova 406, P říluky, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Zden ěk Hanulík , e-mail: zdenek.hanulik@strechy92.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: Jízdní výhody, Osobní automobil i k soukromým ú čelům  
Zvláštní prémie, Motiva ční prémiový systém  

Požadované dovednosti:  Práce s PC, Excel, Word, Internet   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavbyvedoucí pro oblast Moravy, zkušenost s d řevěnými konstrukcemi 
vítána  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 16:35:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13038170708 

Požadovaná profese:  Klempí ř pro stavební výrobu.  
  Stavební klempíři (71267) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jiří Jakuba , IČ 75629119 
  Místo výkonu práce: Na Vyhlídce 456, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Jiří Jakuba , tel.: +420 732 113 462 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 13.12.2016 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Telefonicky Po-Pá 6-18 hod.  

Poslední zm ěna: 11.1.2017 00:03:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11850650730 

Požadovaná profese:  Lakyrníci  
  Stavební lakýrníci a natěrači (71312) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jaroslav Červenka , IČ 45457786 
  Místo výkonu práce: Hrobice 128, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Červenka Jaroslav , tel.: +420 603 527 983 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poslední zm ěna: 23.3.2017 01:26:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385390778 

Požadovaná profese:  Lakýrníci - malíři, natěrači 
  Stavební lakýrníci a natěrači (71312) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SYKORA, spol. s r.o. , IČ 46977121, http://sykora.eu 
  Místo výkonu práce: SYKORA, spol. s r.o. - Razov, Razov 1204, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Mária Sýkorová , e-mail: msykorova@sykora.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 



  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: malí řské a nat ěračské práce, lakování, broušení, lešt ění 
Požadavky: chu ť manuáln ě pracovat, samostatnost a zru čnost p ři práci, 
ochota a vst řícnost pomáhat druhým, p řivítáme vyu čeného truhlá ře, 
stola ře 
Výhody: zvláštní prémie, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649230778 

Požadovaná profese:  Lakýrník  
  Stavební lakýrníci a natěrači (71312) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o. , IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 
  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka , tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: 
- Aplikace barev PUR vysokotlakým systémem 
 
Požadujeme: 
- Vyučení v oboru 
- Ochotu pracovat ve 2 sm ěnném provozu 
- Orientace ve výrobní dokumentaci, schopnost číst výkresy 
 
Nabízíme: 
- Stabilní zázemí ryze české výrobní spole čnosti 
- Motivující mzdové ohodnocení 
- Program benefit ů 
- Nástup dle dohody 
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím, zašlete sv ůj životopis na adresu 
jitka.motylova@koma-modular.cz  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 13:34:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12504890704 

Požadovaná profese:  Stavební technici  
  Stavební technici (3112) 
  Počet volných míst: 6 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOME stavby s.r.o. , IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Jaroslav Med řický , e-mail: personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední zm ěna:  26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12502650780 

Požadovaná profese:  Stavební technici  
  Stavební technici (3112) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRUKON s.r.o. , IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - Zlín, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Masarik , tel.: +420 778 078 600, e-mail: prukon@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Dozor staveb, kontrola dodržování technolog.  postup ů.  
Požadujeme samostatnost, vzd ělání ve stavebním oboru. Vhodné i pro 
absolventy. 
Zaměstnanecké výhody: flexi pass, stravenky. 
Kontaktovat e-mailem.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649460765 

Požadovaná profese:  Stavební technik  
  Stavební technici (3112) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: IZOLACE CZ s.r.o. , IČ 27291308 

  Místo výkonu práce: 

IZOLACE CZ s.r.o. - 001, Benešov, Beroun, Blansko, Brno -město, Brno -
venkov, Bruntál, B řeclav, Česká Lípa, České Bud ějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlí čkův Brod, Hlavní m ěsto Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablone c nad 
Niso...  

  Komu se hlásit: Petr Brych , tel.: +420 602 677 070, e-mail: brych.petr@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. st ředoškolské vzd ělání s maturitou (v oboru není 
nutností). ŘP sk. B je výhodou, praxe a cizích jazyk jsou výhodo u. 
 
Vhodné i pro cizince. 
 
1. kontakt nejd říve telefonicky nebo e-mailem!!!!  

Poslední zm ěna: 12.2.2017 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa, číslo volného 
místa: 11990280775 

Požadovaná profese:  Projektanti pozemních staveb  
  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OZ engineering  s.r.o. , IČ 01986007 
  Místo výkonu práce: OZ engineering s.r.o. - Zlín, Osvoboditel ů 91, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Ond řej Zemánek , tel.: +420 605 588 091, e-mail: zemanek@oz-ing.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  



  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 19.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tvorba projektové dokumentace, zam ěřování staveb, tvorba 
výkazů výměr, komunikace s investory, stavebními firmami a se 
stavebními ú řady 
Požadavky: SŠ/VŠ vzd ělání stavebního sm ěru a znalost práce v AutoCad 
podmínkou, pozemní stavitelství výhodou, RTS BUILD POW ER výhodou, 
spolehlivost, zodpov ědnost, komunikativnost, flexibilitu. 
Pozice je vhodná pro absolventy SŠ/VŠ stavebního sm ěru. 
Výhody: notebook, mobil, pružná pracovní doba  

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862330757 

Požadovaná profese:  Projektanti pozemních staveb  
  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PROJEKTinvest, s.r.o. , IČ 64510476 
  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. arch Ji ří Kotásek , tel.: +420 606 736 396, e-mail: 
projektinvest.brno@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tvorba projektové dokumentace, zam ěřování staveb, tvorba 
výkazů výměr, komunikace s investory, stavebními firmami, stav ebními 
úřady a orgány státní správy. 
Požadavky: SS/VŠ vzd ělání stavebního sm ěru a znalost práce v AutoCad 
podmínkou (2D i 3D), pozemní stavitelství výhodou, RT S BUILD POWER 
výhodou, spolehlivost, zodpov ědnost, komunikativnost, flexibilitu, 
znalost procesu povolování staveb. ŘP sk. B 
Výhody: stravovací poukázky  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890910740 

Požadovaná profese:  Stavební záme čníci  
  Stavební zámečníci (71266) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářečský pr ůkaz na sva řování elektrickým obloukem výhodou.  
Výroba a sestavování ocelových forem. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  telefonicky od 7 
- 14 hodin nebo osobn ě 8 - 13 hodin.  



Poslední zm ěna: 2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799750722 

Požadovaná profese:  Stavební záme čník.  
  Stavební zámečníci (71266) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Požadované dovednosti:  Zkoušky sva řování - elektrickým obloukem  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve stavebním st ředisku f. - stavební údržba + 
výstavba. 
Požadavky: svá řečský pr ůkaz výhodou.  

Poslední zm ěna: 21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875340722 

Požadovaná profese:  Kovod ělníci  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KT-KOVO, s.r.o. , IČ 25568680 
  Místo výkonu práce: U Stadionu 5530, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jana Kostková , tel.: +420 577 216 814, e-mail: jana@kt-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi v oboru kovovýroby, ŘP sk. B výhodou  
Náplň práce: řezání, vrtání, broušení a natírání ocelových konstr ukcí a 
zámečnických výrobk ů. 
Řidi čský pr ůkaz skupiny B výhodou. 
Výhody: platové ohodnocení dle zkušeností a praxe, příspěvek na 
dopravu  

Poslední zm ěna: 28.3.2017 00:49:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12408950720 

Požadovaná profese:  Obráběči kov ů 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FOLUS, spol. s r.o. , IČ 63487187 
  Místo výkonu práce: FOLUS, spol. s r.o. - Petrůvka, Petr ůvka  
  Komu se hlásit: Ing. Lubomír Lichka , tel.: +420 608 878 745, e-mail: folus@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

obráb ěcích strojích p ři výrob ě vst řikovacích forem, žádná sériovka  
-méně zkušené zaškolíme 
-malý kolektiv  
 
Kontakt telefonicky.  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756410734 

Požadovaná profese:  Obsluha ohra ňovacího lisu  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavi čín, Luha čovská 891, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambr ůzová , tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 600 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: čtení výkresové dokumentace, praxe výhodou  
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou  nebo osobn ě. 
Výhody: závodní stravování, ro ční platové benefity.  

Poslední zm ěna: 27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12589920710 

Požadovaná profese:  Obsluha stroj ů na zpracování plechu  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 19 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání: O se zam ěřením strojírenství  
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace  
Osobní požadavky: Zru čnost, samostatnost, spolehlivost, zodpov ědnost, 
ochota pracovat ve vícesm ěnném provozu  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290600734 

Požadovaná profese:  Operátor/ka robotického sva řování (obsluha sva řovacího robota)  



  Strojírenští kovodělníci (72224) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavi čín, Luha čovská 891, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambr ůzová , tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: čtení výkresové dokumentace, základy sva řování.  
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou  nebo osobn ě 
Nabízíme závodní stravování, ro ční platové benefity.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494590759 

Požadovaná profese:  Operáto ři strojní výroby  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EDTS, spol. s r. o. , IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol. s r. o. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Jana Tome čková , tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidi čský pr ůkaz skupiny B, prace na dodávce (ne pouze 
osobní automobil), znalost (schopnost) čtení strojních výkres ů, 
zkušenosti s prací jako zásobova č strojní výroby, zkušenosti s 
kooperacemi ve strojní výrob ě, výhodou pr ůkaz na vysokozvižný vozík  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057290766 

Požadovaná profese:  Pracovníci dokon čovacích prací, montáže  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavi čín, Luhačovská 891, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambr ůzová , tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 400 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, spolehlivost, samostatnost  
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou  nebo osobn ě 
Nabízíme závodní stravování, ro ční platové benefity.  

Poslední změna:  10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12494600750 

Požadovaná profese:  Vedoucí OTK (kontrolor)  
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZULIP s.r.o. , IČ 27696537 
  Místo výkonu práce: Paseky 616, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: 
Zouhar Petr, Vojt ěch Polášek , tel.: +420 604 200 467,608 362 486, e-mail: 
petr.zouhar@zulip.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - AREÁL BÝVALÉHO SVITU BUDOVA Č. 81B 
Náplň práce: m ěření na 3D stroji a 3D rameni, opera ční, vstupní a 
výstupní kontrola 
Požadavky: plná technická zp ůsobilost , jedná se o kovoobráb ění 
Osobní návšt ěva na pracovišti Areál Svitu budova č. 81 v dob ě od 6 do 15 
hod.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12581930723 

Požadovaná profese:  Strojírenští kovod ělníci (72224)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Ing. František Fojtík , IČ 68645309 
  Místo výkonu práce: Ing. František Fojtík - Slavi čín, K Parku č.e. 879, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Ing. František Fojtík , tel.: +420 603 112 631 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2017 do 14.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vyučení nebo praxe v oboru strojírenství výhodou. Jedná  se o dělnické 
práce ve strojírenské výrob ě, práce je vhodná pro ženy i muže. Pracovní 
poměr na dobu ur čitou s možností prodloužení.  
 
Pracovní doba: 6-14, 14-22 hod. 
 
Zájemci kontaktovat telefonicky nebo osobn ě na pracovišti.  

Poslední zm ěna: 6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467510784 

Požadovaná profese:  Strojírenští kovod ělníci (72224)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Antonín Žák , IČ 65825136 
  Místo výkonu práce: Antonín Žák - Slavi čín Komenského, Komenského 9, 763 21 Slavi čín 
  Komu se hlásit: Antonín Žák , tel.: +420 603 377 094 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyu čení nebo praxi v oboru strojírenství,  
pracovní doba: 6 - 14 hod. 



 
Práce je svým charakterem vhodn ější pro ženy. 
 
Kontakt osobn ě nebo telefonicky.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071190769 

Požadovaná profese:  Technici údržby forem  
  Strojírenští technici (3115) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Zelinger plast, s. r. o. , IČ 60750774 
  Místo výkonu práce: Zelinger plast s.r.o. - sídlo, Malenovice 1287, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Pavlína Kristková , tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
pavlina.kristkova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy, čistění a běžná údržba forem pro vst řikolisy, 
kontrola kvality forem, práce s ru čním vysokozdvižným vozíkem na 
přesun forem  
Požadujeme: vyu čen ve stroj. oboru nebo praxe alespo ň 1 rok, orientace 
ve výkresové a technologické dokumentaci, pracovito st, spolehlivost, 
pečlivost, výborná manuální zru čnost, čistý trestní rejst řík.  
Výhody: p říplatky dle zákoníku práce, docházkové a motiva ční bonusy, 
příspěvky na ob ědy- teplé jídlo vyjde na 28,- K č, ZDARMA obuv a od ěv 
Svůj životopis nám m ůžete zaslat: e-mailem, poštou nebo osobn ě 
(MALENOVICE 1287 - cyklostezka u D řevnice) 
Osobní návšt ěva na pracovišti v dob ě od 7 do 15 hod.  
 

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649370749 

Požadovaná profese:  Kontrolor  
  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: 
- programování a m ěření na 3D scan rameni CIMCORE 
- práce s dílenskými m ěřidly 
- měření dílů dle výkresové dokumentace, v četně vyhodnocení 
- spolupráce s ostatními provozy 
 
Požadavky: 
- SŠ / VŠ vzdělání technického sm ěru 
- znalost čtení technické dokumentace 
- znalost systému ISO 9001 výhodou 



- znalost práce na PC  
- základní znalost technologie obráb ění 
 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní spole čnosti 
- velmi dobré finan ční ohodnocení 
- možnost dalšího odborného vzd ělávání 
- 5 týdn ů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- firemní stravování apod.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 14:45:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13029430717 

Požadovaná profese:  Kontrolo ři jakosti (záme čnická výroba)  
  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru výhodou, čtení výkresové dokumentace  
Náplň práce: kontrola dílc ů 
Výhody: práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství, možnost 
vzdělávání a karierního r ůstu, jednosm ěnný provoz, p říspěvek na 
stravování, 25 dn ů dovolené  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907590763 

Požadovaná profese:  Kontrolo ři kvality  
  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola kvality kovových díl ů, zajišt ění agendy 
dodavatelských reklamací, audity dodavatel ů, spolupráce na řízení interní 
kvality, spoluvytvá ření systému QMS 
Požadujeme: Řidi čské oprávn ění B, zkušenost ve výrobní firm ě výhodou, 
znalost AJ nebo NJ komunikativní 
Mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050450714 

Požadovaná profese:  Laboranti  
  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MALOUN, s. r. o. , IČ 49453823 



  Místo výkonu práce: MALOUN, s. r. o. - Tečovice, Te čovice 369, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Mgr. Michal Maloun , tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Předpokládá se schopnost se řízení a obsluhy vst řikolisu a extruderu, 
práce s plastometrem a dalšími laboratorními p řístroji. 
Výhody: ob ědy zdarma  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764620717 

Požadovaná profese:  Konstruktér/ka.  
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ROSTRA, s. r. o. , IČ 26223511, http://rostra.cz 
  Místo výkonu práce: ROSTRA, s. r. o. - Vizovice, Říčanská 989, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Karin Hajná, Personalistka , tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: konstrukce postupových a st řižných nástroj ů, forem a 
jednoú čelových za řízení, tvorba a aktualizace konstruk ční dokumentace 
pro výrobu 3D, 2D, spolupráce s technology a výrobou,  konstruk ční dozor 
pří výrob ě nástroj ů a forem a jejich lad ění 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzd ělání strojírenského sm ěru, znalost 
technologických postup ů výroby, znalost konstruování v CAD (Autocad, 
NX, Solidworks, VISI), výborná p ředstavivost, schopnost rychle najít 
funk ční technické řešení, komunikativní znalost AJ/NJ výhodou, 
samostatnost, týmový hrá č, iniciativa, flexibilita, zvídavost 
Výhody: ro ční bonusy  
o osobní a odborný rozvoj  
o sociální program: p říspěvek na životní pojišt ění a penzijní p řipojišt ění, 
závodní stravování, poukázky na relax/masáže, výhod nější telefonní tarif 
pod firmou  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 10:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11785870735 

Požadovaná profese:  Projektoví vedoucí  
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. května 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Tomáš K ůdela , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení p řidělených projekt ů, konstrukce strojírenských díl ů, 
vedení projektového konstruk čního týmu, konzultace výrobních 
technologií, návrhy konstrukcí, konstruk čních řešení a kontrola výstup ů 
konstruktér ů v realiza čním týmu, odpov ědnost za kvalitu, termíny a 



konstruk ční náklady, p řerozdělování a kontrola jednotlivých 
konstruk čních prací, koordinace externích dodavatel ů, jednání se 
zákazníkem a technické poradenství 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzd ělání technického sm ěru (strojírenství výhodou), 
praxe na obdobné pozici - ideáln ě v prost ředí skladování a dopravy 
sypkých sm ěsí, pokro čilá znalost NJ či AJ nutná (minimáln ě B1), 
pokro čilá znalost práce na PC - CAD programy, Inventor výho dou, 
odpov ědnost, loajalita, flexibilita, komunikativnost, pro aktivní p řístup k 
práci, zkušenost s vedením menšího týmu konstruktér ů, ŘP sk. B 
podmínkou 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063900734 

Požadovaná profese:  Aplika ční technik  
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody: Jiné výhody, 37,5 hod./týdn ě  
Podnikové stravování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ vzd ělání ve strojírenském oboru,aktivní znalost AJ, 
schopnost samostatné práce, komunika ční schopnosti, flexibilita, ochota 
cestovat, ŘP sk. B  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 16:15:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13068820768 

Požadovaná profese:  Aplika ční technolog divize CNC  
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalosti a zkušenosti v obl.technologie soustružení, znalost 
řídících systém ů, praxe v oboru min. 1 rok, ŘP sk. B, schopnost 
samostatné tv ůrčí práce, komunikativnost, 
spolehlivost, flexibilita a ochota cestovat. 
Výhodou: znalosti a zkušenosti v obl.technologie fr ézování, znalost 
problematiky CAD/CAM, anglický jazyk.  

Poslední zm ěna: 29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760880785 

Požadovaná profese:  Přijímací technik autoservisu  
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: ZLINER, s. r. o. , IČ 45479534 
  Místo výkonu práce: ZLINER, s. r. o. - Zlín 4 - sídlo,  třída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Jana Ko čařová, Personalistka , tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

ZLINER s.r.o.  
Společnost ZLINER se již tém ěř 20 let zabývá prodejem a servisem 
osobních a užitkových voz ů. Od roku 2010 jsme rozší řili portfolio služeb o 
značky ALFA ROMEO, FIAT a FIAT PROFESSIONAL. Autorizovaný  servis 
spole čnosti ZLINER již druhé desetiletí nabízí nejmodern ější postupy v 
oblasti servisu a oprav automobil ů. Za dobu p ůsobení na tomto trhu jsme 
získali know-how, které nás odlišuje od jiných spol ečností. Nyní 
rozši řujeme naše řady o kolegu či kolegyni na pozici: 
PŘEJÍMACÍ TECHNIK 
POŽADUJEME: 
• SŠ vzdělání technického sm ěru, p řípadně vyučen v oboru automechanik 
nebo p říbuzného oboru 
• Praxe v autoservisu na pozici p řejímací technik výhodou 
• znalost problematiky oprav automobil ů 
• řidi čský pr ůkaz sk. B 
• schopnost práce na PC 
• organiza ční a komunika ční schopnost, p říjemné vystupování 
• pracovní nasazení, spolehlivost, loajalita 
NÁPLŇ PRÁCE: 
• příjem a výdej vozidel do autoservisu, komunikace se zákazníkem 
• řešení záru čních oprav s importérem 
• koordinace oprav v autoservisu 
NABÍZÍME: 
• zázemí stabilní spole čnosti 
• ohodnocení dle výkonu 
• práci v dynamickém kolektivu 
• odborné školení výrobcem 
• příspěvek na stravu, penzijní pojišt ění, možnost nákupu zboží za 
výhodné ceny atd.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 15:25:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12644580792 

Požadovaná profese:  Technici CNC obráb ěcích stroj ů 
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: macmatic s.r.o. , IČ 28278640 

  Místo výkonu práce: 
Macmatic s.r.o. - Pražanka, Pražanka 78, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: Ing. Pavel Rak , e-mail: info@macmatic.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: minimáln ě středoškolské vzd ělání strojírenského zam ěření, 
znalost angli čtiny na komunikativní úrovni (nepožadujeme dokonalo u 
úrove ň gramatiky ale schopnost domluvit se), praxe v serv isu CNC 
obráb ěcích stroj ů podmínkou, znalost strojírenské technologie t řískového 



obráb ění kovových materiál ů (obrobitelnost materiál ů, řezné podmínky, 
použití vhodných nástroj ů apod.) výhodou, elektriká řské znalosti a 
vyhláška 50/78 Sb. výhodou, zodpov ědnost, samostatnost, iniciativnost a 
vysoké pracovní nasazení, ochota cestovat po ČR a zahrani čí 
Náplň práce: servis CNC obráb ěcích stroj ů, podpora zákazník ů na 
telefonu, komunikace s dodavateli o technických zál ežitostech v 
angli čtině, školení zákazník ů (obsluha, údržba), tvorba technické 
dokumentace k servisním zásah ům 
Výhody: zodpov ědná a zajímavá práce, možnost seberealizace, pr ůběžná 
školení  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10806870784 

Požadovaná profese:  TECHNIK - PŘÍPRAVA OPRAV  
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Fatra, a. s., IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a. s. - Napajedla - sídlo, t řída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Blanka Hrabinová, Personalistka , tel.: +420 577 502 225, e-mail: 
blanka.hrabinova@fatra.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajiš ťování technické p řípravy oprav v oblasti strojní údržby; 
správa a vedení systému SAP, modul PM; tvorba plánu  údržby; návrh a 
plánování oprav, v četně kalkulace náklad ů; zajiš ťování výb ěrových řízení 
spojených s údržbou stroj ů a zařízení;  
zajišt ění náhradních díl ů pro opravy. 
Požadujeme: technické vzd ělání VŠ/SŠ strojní; 
5 let praxe v oboru konstrukce a opravy stroj ů/plastiká řské technologie 
výhodou; 
orientace v technické dokumentaci stroj ů a zařízení; znalost základ ů 
technického kreslení; 
znalost anglického jazyka (komunikace s dodavateli náhradních díl ů, 
servisní firmy); 
znalost práce na PC (MS Office – Excel, Word, SAP); technické myšlení, 
organiza ční schopnosti, samostatnost, komunikativnost; 
řidi čský pr ůkaz skupiny B. 
Nabízíme: profesní seberealizaci v úsp ěšné obchodn ě výrobní 
spole čnosti; adekvátní finan ční ohodnocení; výhody sociálního programu 
Fatra, a.s. a koncernu Agrofert.  

Poslední zm ěna: 21.7.2017 09:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12876050728 

Požadovaná profese:  Technologové  
  Strojírenští technici technologové, normovači (31153) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s. , IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému Požadavky: zkušenosti se sva řováním výhodou, p řehled o výrobních 



místu:  technologiích  
Náplň práce: vytvá ření technologických postup ů a norem 
Výhody: práci v dlouhodob ě prosperující firm ě ve strojírenství, možnost 
vzdělávání a karierního r ůstu, jednosm ěnný provoz, p říspěvek na 
stravování, 25 dn ů dovolené  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907570781 

Požadovaná profese:  Obsluha 3D m ěřidla - výrobní kontrolor  
  Strojní inženýři kontroly a řízení kvality (21445) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TransTrade CZ s.r.o. , IČ 25858807 

  Místo výkonu práce: 
TransTrade CZ s.r.o. - Brumov - Bylnice, Kloboucká 1410, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Roman Tome ček, tel.: +420 733 603 802, e-mail: 
roman.tomecek@transtrade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Výrobní kontrolor, obsluha 3D m ěřících stroj ů Mitutoyo, 
práce s dílenskými m ěřidly. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdn ů dovolené. 
Zabýváme se obráb ěním kov ů na CNC a NC strojích - soustruhy a centra. 
Kvalitní pracovník/pracovnice u nás najde jistotu tr valého pracovního 
místa s nadpr ůměrným ohodnocením. Nabízíme pohodu v kolektivu se 
zázemím rodinné firmy. 
Kontaktovat telefonicky (9-16 hod), e-mailem, či osobn ě (9-16 hod).  

Poslední zm ěna: 23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722350736 

Požadovaná profese:  Kontrolor kovovýroba  
  Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení (21446) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Avex Steel Products s.r.o. , IČ 25303279, http://www.avex.cz 

  Místo výkonu práce: 
Avex Steel Products s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Bc. Hana Šmídová , e-mail: hana.smidova@avex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 27 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
o Provád ět vstupní, meziopera ční a výstupní kontroly 
o Dohlížet na dodržování technologických postup ů 
o Kontrolu provád ět dle kontrolních postup ů 
o Čtení výkresové dokumentace 
 
Očekáváme: 
o USO vzdělání nejlépe strojního sm ěru nebo oboru s výrobním 
zaměřením 
o Praxe v oboru výhodou, ale p řivítáme i absolventa s citem pro obor 
o Znalost ze strojírenského provozu a zacházení s m ěřidly - metrologie 



o Znalost práce na PC (MS Office)  
o Výborné organiza ční schopnosti 
o Analytické myšlení 
 
 
Nabízíme: 
o Hlavní pracovní pom ěr  
o 3 směnný provoz 
o Odpovídající mzdové ohodnocení 
o Zaměstnanecké benefity 
o Nástup možný ihned nebo dle dohody 
o Místo výkonu práce: Otrokovice 
 
Kontakt: 
Strukturovaný životopis s uvedením rodného čísla či datumu narození 
spolu s pr ůvodním dopisem prosím zasílejte s uvedením pozice K ontrolor 
na e-mail: hana.smidova@avex.cz.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638580760 

Požadovaná profese:  Specialisté v oblasti robotiky a robotických systém ů 
  Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji (21441) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 do 30.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ vzd ělání technického sm ěru se zam ěřením na 
automatizaci a robotizaci,  
praxi v oblasti robotických systém ů a zavádění robotiky, praxe v oblasti 
výzkumu a vývoje obráb ěcích center, znalost zavád ění prvk ů průmyslu 
4.0 výhodou, RJ + ANJ - aktivní, znalost technické a mluvené, zkušenost 
profesionálního p řekladatele 
Náplň práce: projektování a uvedení do provozu robotický ch systém ů pro 
řízení vícev řetenových soustruž nických automat ů ve výrobním závod ě a u 
kone čného zákazníka, jednání se zahrani čními zákazníky, ú čast na 
výstavách a r ůzných akcích na podporu vícev řetenových soustružnických 
automat ů v zahrani čí.  
Výhody: podnikové stravování, jazykové a odborné vz dělávání, životní 
pojišt ění, mimopracovní akce  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 10:06:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333320790 

Požadovaná profese:  Příprava výroby / Svá řeči 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o. , IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol.s r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovic e nad Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Vladimír Hurta , tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  



  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: p říprava sva řovacích p řípravk ů pro sériovou výrobu, 
případně svařování kusových zakázek, orientace ve výkresech nutn á 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobn ě v dob ě od 7:00 do 1500 hod.  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10257500711 

Požadovaná profese:  Svářeč 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o. , IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 
  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka , tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň:  
- Svařování obytných modul ů metodou MIG MAG 
 
Požadavky:  
- SOU, SŠ vzdělání 
- orientace ve výkresové dokumentaci  
- flexibilitu, ochotu pracovat ve 2 sm ěnném provozu 
- ve sva řování modul ů výhodou 
- svářečský pr ůkaz 
 
Nabízíme:  
- Stabilní zázemí ryze české výrobní spole čnosti  
- Motivující mzdové ohodnocení  
- Program benefit ů  
- Nástup dle dohody  
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím, zašlete sv ůj životopis na adresu 
jitka.motylova@koma-modular.cz  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 14:26:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12504860731 

Požadovaná profese:  Svářeč. 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STARDEX družstvo , IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Ka ňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic  

  Komu se hlásit: Martina Zugarová , tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zr., práce ve výškách, dobrá fyz. zdatnost , dobrý 
zdr. stav, bezúhonnost. 
Osobn ě možno - Božet ěchova 3003/133, 612 00 Brno, St 10-12 hod.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 14:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12079710798 

Požadovaná profese:  Svářeč - zámečník  
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOMENT, spol. s r.o. , IČ 46344128, http://www.moment.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: MOMENT, spol. s r. o. - sídlo, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomášek Václav , tel.: +420 602 779 484, e-mail: 
tomasek@moment.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Svařování ocelových konstrukcí MIG  
Nejedná se o stavební záme čnictví 
Výhody: p říspěvky na penzijní p řipojišt ění, stravování, dovolenou, 
ubytování  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11418650754 

Požadovaná profese:  Svářeč kovů 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 8 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: stauner palet s.r.o. , IČ 25238701, http://www.stauner.cz 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad  Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Romana Malá , tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

POPIS PRÁCE:  
*Svařování ocelových komponent ů dle technologického postupu a dle 
platných norem na CO 2 
*zodpov ědnost za správné používání svá řečských nástroj ů 
*kontrola svar ů 
*čtení technické dokumentace 
*dodržování bezpe čnostních p ředpis ů 
*pravidelná údržba nástroj ů a udržování pracovišt ě v čistot ě.  
 
POŽADUJEME:  
*Manuální zru čnost  
*Praxe ve sva řování CO2 MIG/MAG 
*Dobrý fyzický a zdravotní stav  
*Spolehlivost a zodpov ědný p řístup k práci  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 14:36:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12226420776 

Požadovaná  profese:  Svářeč stroj ů a zařízení 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EDTS, spol. s r. o. , IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol.s r. o. - Otrokovice,  Letišt ě 1578, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Tome čková , tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz, 
adresa: Strážná 5181, 760 01 Zlín 1  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: znalost sva řování konstrukcí pro stavbu stroj ů dle 
výkresové dokumentace,  
platné svá řečské oprávn ění, výborná orientace ve výkresové 
dokumentaci, odpov ědnost, spolehlivost a samostatnost p ři řešení 
pracovních úkol ů, komunika ční a organiza ční schopnosti pro práci v 
týmu, schopnost a ochota pracovat v České republice i v zahrani čí, 
ochota zdokonalovat se a vzd ělávat v oboru, znalost anglického jazyka 
výhodou.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057260793 

Požadovaná profese:  Svářeč v ochranné atmosfé ře 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 20 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: Petr Vršan, mistr , tel.: +420 577 515 49, e-mail: petr.vrsan@tvd.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Požadované dovednosti:  Zkoušky sva řování - elektrickým obloukem v ochranné atmosfé ře CO2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Uchazečům bez praxe nabízíme zapracování  
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace  
Osobní požadavky: Zru čnost, samostatnost, spolehlivost, zodpov ědnost, 
ochota pracovat ve vícesm ěnném provozu.  
Zájemcům o pracovní pozici svá řeč bez platného osv ědčení nabízíme 
zaučení a možnost získání svá řečského pr ůkazu.  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 14:15:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290580752 

Požadovaná profese:  Svářeč v ochranné atmosfé ře. 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Polfin Ploština, s. r. o. , IČ 25530283 

  Místo výkonu práce: 
Polfin Ploština, s. r. o. - Loučka - sídlo, Lou čka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk  

  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální , e-mail: sykorova@polfin.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sva řování v ochranné atmosfé ře. 
Požadavky: manuální zru čnost, pe člivost, samostatnost, spolehlivost. 
Benefity: výkon. bonusy, os. ohodn., p řísp. na rekreaci. Nástup možný 
ihned. 
Zašlete životopis v ČJ na mail.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11995070732 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: RAIR, s.r.o. , IČ 25576101 
  Místo výkonu práce: RAIR s.r.o., U Vrby 662, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Ngoc Minh Nguyen , tel.: +420 608 256 868, e-mail: vnnub@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

(ND) 
Požadavky: svá řečský pr ůkaz EN 287 - 1, zkouška prozá řením má 
přednost  

Poslední zm ěna: 9.3.2017 11:45:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10542540740 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 40 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Avex Steel Products s.r.o. , IČ 25303279, http://www.avex.cz 

  Místo výkonu práce: 
Avex Steel Products s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Bc. Hana Šmídová , e-mail: hana.smidova@avex.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 26 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu č. nejlépe ve strojírenském oboru, svá řečský pr ůkaz, 1 rok 
praxe 
 
Náplň práce: práce na sva řovacích robotech, v menší mí ře ruční 
svařování 
 
Výhody: P říspěvek na stravné 
 
Pracovní doba: ranní sm ěna 6:00 - 14:00, odpolední sm ěna 14:00 - 22:00 
hod. V p řípadě pot řeby ob čas i no ční směna. 



Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10611650718 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMA ČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zru čnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost, svá řečský pr ůkaz výhodou 
Výhody: zau čení 
Telefonicky Po-Út 8:12 hod. nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 14:45:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590730791 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: platný svá řečský pr ůkaz (ZK 135 MAG), znalost čtení 
výkresové dokumentace, manuální zru čnost, spolehlivost, flexibilitu, 
ochotu pracovat ve dvousm ěnném provozu 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12458200724 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. , IČ 65278925 
  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kamila Balajková , e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 



  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 34 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sva řování dílc ů ze železa dle požadavku zákazníka  
Požadavky: SOU s výu čním listem, státní zkouška pro sva řování CO2 
výhodou 
Výhody: pracovní obuv, od ěv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zam ěstnance i rodinné p říslušníky, ro ční odm ěny  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740180791 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BESPO STAV družstvo , IČ 27709264 
  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Jur ča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sva řování CO2  
Pracovišt ě - Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756440707 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CONTIMADE s.r.o. , IČ 49448382, http://www.contimade.cz 
  Místo výkonu práce: Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u Luha čovic  

  Komu se hlásit: 
Hana Mikul číková , tel.: +420 576 779 154, e-mail: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední  odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ru ční sva řování kov ů při výrob ě obytných a stavebních 
kontejner ů 
Požadavky: platný pr ůkaz CO2, znalost a orientace ve výkresové 
dokumentaci 
Výhody: p říspěvek na stravování, penzijní p řipojišt ění, prémie nad rámec 
PS  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809710779 

Požadovaná profese:  Svářeči 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: UNICO MODULAR a.s. , IČ 25540734 



  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Tomáš Dostál , tel.: +420 724 555 045, e-mail: dostal@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možným prodloužením na dobu 
neur čitou. 
Po zaučení úkolová mzda. 
Požadovaná praxe: minimáln ě 1rok, zkušenost se sva řováním ocelových 
konstrukcí vítána 
Výhody: p říspěvek na stravu  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050310743 

Požadovaná profese:  Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699790704 

Požadovaná profese:  Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725670789 

Požadovaná profese:  Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Martin Kalakaj , IČ 68719515 



  Místo výkonu práce: Křiby 4711, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Martin Kalakaj , tel.: +420 777 577 804, e-mail: m.kalakaj@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Svářečský pr ůkaz CO2 ZK 135 1.1  

Poslední zm ěna: 17.3.2017 00:46:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12165980755 

Požadovaná profese:  Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TECNIMETAL - CZ,a.s., IČ 26267047 
  Místo výkonu práce: TECNIMETAL - CZ, a.s., Nábřeží 578, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bc. Jana Gerychová , tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: svá řečský pr ůkaz, znalost čtení výkresové dokumentace, 
samostatnost, spolehlivost, praxe podmínkou. 
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zam ěstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830310766 

Požadovaná profese:  Svářeči kov ů 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Amikov, s.r.o. , IČ 02273691 
  Místo výkonu práce: Amikov, s.r.o. - Průmyslový park Lukov u Zlína, Lukov  
  Komu se hlásit: Ing. Adéla Havlíková , tel.: +420 604 142 829, e-mail: nabor2@amikov.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sva řování požárních dve ří, stěn a revizních dví řek, sva řování 
dle výkresové dokumentace, kompletace výrobk ů, zámečnické práce - 
broušení, vrtání, sva řování na úrovni základního kurzu. 
Požadujeme: požadujeme manuální zru čnost, SOU, SŠ vzd ělání, základní 
znalost práce na PC  
schopnost řešit praktické problémy, samostatnost, iniciativa, zodp ovědný 
přístup k práci, manuální zru čnost, fyzická zdatnost, odpov ědnost za 
odvedenou práci, orienatce ve výkresové dokumentaci , platný svá řečský 
průkaz CO2 
Nabízíme: stravné, cestovné nebo možnost ubytování z darma 
- nástup možný IHNED  
Výhody: prémie, možnost podnikového stravování, p říspěvek na dopravu, 



zajišt ěné ubytování zdarma.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649380740 

Požadovaná profese:  Svářeči kov ů 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Amikov, s.r.o. , IČ 02273691 
  Místo výkonu práce: Amikov, s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1656, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ing. Adéla Havlíková , tel.: +420 604 142 829, e-mail: nabor@amikov.com, 
adresa: V. Nezvala 1578, 696 03 Dub ňany  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- náplní práce je sva řování kovových palet metodou CO2 
- zámečnické práce na vývojové díln ě, praxe ve sva řování nutná 
manuální zru čnost, ochota pracovat ve sm ěnném provozu 
 
Požadujeme: 
- praxe ve sva řování 
- platný svá řečský pr ůkaz základní zkouška CO2 
- fyzická zdatnost, manuální zru čnost 
 
Nabízíme: 
- zaměstnanecký pom ěr v personální agentu ře, hlavní pracovní pom ěr na 
dobu neur čitou 
- příspěvek na dopravu nebo ubytování zdarma 
- místo výkonu práce Otrokovice 
- výhodné platové podmínky 100 - 105 K č/hod čistá mzda  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12660100792 

Požadovaná profese:  Svářeči TIG 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TECNIMETAL - CZ,a.s., IČ 26267047 
  Místo výkonu práce: TECNIMETAL - CZ, a.s., Nábřeží 578, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bc. Jana Gerychová , tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: svá řečský pr ůkaz, znalost čtení výkresové dokumentace, 
samostatnost, spolehlivost, praxe podmínkou.  
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zam ěstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity.  
Výhody: zam ěstnanecké výhody, firemní stravování, benefity.  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830290784 



Požadovaná profese:  Svářeči TIG, CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MMP METAL s.r.o. , IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavni čkovo náb řeží 5675, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Petr ů, tel.: +420 602 792 327, e-mail: petru@mmpmetal.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: orientace v technické dokumentaci, p řesnost, samostatnost, 
chu ť učit se novým postup ům. 
Výhody: dovoz ob ědů s dotací zam ěstnavatele  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237970760 

Požadovaná profese:  Svářeči v ochranné atmosfé ře CO 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o. , IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol.s r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovic e nad Dřevnicí  
  Komu se hlásit: Vladimír Hurta , tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: nutný platný svá řečský pr ůkaz 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobn ě v dob ě od 7:00 do 1500 hod.  

Poslední zm ěna: 4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10090790788 

Požadovaná profese:  IT specialist  
  Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (25220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Stiborová , tel.: +420 601 331 802, e-mail: lucie.stiborova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín T ř. T. Bati  
- Kvalifika ční požadavky: min. SŠ vzd ělání s maturitou, Praxe v oboru 
výhodou, Zájem o oblast informa čních technologií, analytické myšlení, 
Znalost Windows 7, 8, 8.1, konfigurace aktivních pr vků, Znalost základní 
správy Windows Server 2012, AD, DNS, DHCP, Znalost produk tů MS 
Office(Word, Excel, PowerPoint, Outlook),Internet, elektronická pošta, 
Znalost sí ťí - nastavení IP adresy, routování, NAT, Qos, Znalo st VMWARE 



- na velmi dobré úrovni, Znalost Windows Server 2012,  AD, DNS, DHCP, 
system center, Znalost pokro čilé instalace a konfigurace linux (SMTP, 
firewall, apache), Pracovitost a koncentrovaný p řístup k práci, 
Spolehlivost, samostatnost a zodpov ědnost, Časová flexibilita, Řidi čský 
průkaz skupiny B, aktivní řidi č, Dobrá znalost HW, ochota u čit se novým 
věcem, Spolehlivost, pe člivost, systemati čnost, Znalost anglického jazyka 
na komunika ční úrovni (Školení, zkoušky a jednání se zákazníky v AJ) 
- Nabízíme: Hlavní pracovní pom ěr, Jistota dlouhodobého práce, 
Odměňování na základ ě pracovních výkon ů a stanovenýc h cílů, Motiva ční 
finan ční ohodnocení, Profesní a osobnostní r ůst v dynamické 
spole čnosti, Pravidelná školení, Práce s moderními techno logiemi, 
Firemní benefity 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
lucie.stiborova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12250870790 

Požadovaná profese:  Programátor  
  Systémoví analytici (25110) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovárna VIVA, a. s. , IČ 46978496, http://viva.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka , tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA a.s. je p řední česká pr ůmyslová kovárna. Specializujeme se 
na výrobu zápustkových výkovk ů z legovaných, mikrolegovaných, 
uhlíkových a konstruk čních ocelí. Momentáln ě hledáme kolegu či 
kolegyni na pozici: 
 
PROGRAMÁTOR 
 
Náplň činnosti: 
- vývoj aplikací v informa čním systému spole čnosti, 
- programování na základ ě analýzy a návrhu řešení, 
- testování a tvorba dokumentace, 
- komunikace v rámci vývojového týmu, 
- komunikace s koncovými uživateli. 
 
Požadujeme: 
- zkušenost v programováním jakéhokoliv programovac ího jazyka 
(Perl/Python, C, C++, C#/Java/Ruby), 
- výhodou znalost databázových aplikací a SQL, 
- základní znalosti Unix/Linux, 
- anglický jazyk na úrovni porozum ění technickým dokumentacím, 
němčina výhodou, 
- samostatnost, kreativitu a vlastní nápady, 
- analytické myšlení 
- schopnost týmové práce a flexibilitu. 
 
Nabízíme: 
- práci ve stabilní a prosperující spole čnosti, 
- dobré platové ohodnocení, 
- širokou možnost vzd ělávání a osobního r ůstu, 
- týden dovolené navíc a další benefity v rámci soc iálního programu firmy,  
- možnost práce z domova, 
- místo vhodné i pro absolventy. 



 
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, sv ůj životopis na 
email marie.gallagher@viva.cz.  

Poslední zm ěna: 19.6.2017 13:25:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12445440762 

Požadovaná profese:  Kucha ř -- vedoucí sm ěny  
  Šéfkuchaři v hotelových restauracích (34342) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HOTEL VEGA, s.r.o. , IČ 64509761, http://www.hotelvega.cz 
  Místo výkonu práce: Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice  
  Komu se hlásit: Tomáš Vorá ček, tel.: +420 602 756 914, e-mail: hotelvega@hotelvega.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2015 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatný kucha ř se zodpov ědným p řístupem,  schopný vést kuchy ň se 
třemi dalšími silami. 
Praxe výhodou. 
Nabízíme práci v mladém kolektivu a maximální podpor u ve vd ělávání se.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9258380729 

Požadovaná profese:  Šéfkucha ř v hotelové restauraci  
  Šéfkuchaři v hotelových restauracích (34342) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Valašský Ogar, s.r.o. , IČ 25503529 
  Místo výkonu práce: Hlavní 47, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Radek Bulí ček, tel.: +420 774 846 664, e-mail: rbulicek@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- Vzdělání v oboru 
- Min. 1 rok praxe 
- Pracovitost, zodpov ědnost, samostatnost 
- Loajalita, týmový duch 
Nabíźíme: 
- Inspirativní prost ředí s p řátelskou firemní kulturou zam ěřenou na 
týmovou práci 
- Možnost kreativn ě tvo řit 
- Možnost ubytování a stravování 
- Vstřícnost p ři plánování sm ěn 
Nástup ihned!  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12718220767 

Požadovaná profese:  Personál bistra, hostinská činnost  
  Šéfkuchaři v pohostinství (34343) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: zralé s.r.o. , IČ 04690834 



  Místo výkonu práce: Zralé s.r.o. - Zlín, Kvítková 540, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Romana Kroupová , tel.: +420 724 879 950, e-mail: romanakroupa@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo st řední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Čeká vás práce v novém bistru.  
Na pozice šéfkucha ře se zodpovídá za chod kuchyn ě, chystání menu a 
seznamu na nákup, úklid kuchyn ě.  
V bistru jsme otev řeni všem nápad ům ohledn ě zdravé a chutné stravy z 
lokálního masa, nebráníme se ale ani bezlepkovému a  vegetariánskému 
vaření. 
Další pozice je spíše o komunikaci se zákazníkem, ch ystání čerstvých 
šťáv, smoothie, čajů a kavy, úklid nádobí, sklízení ze stol ů 
Výhody: stravenky na jídlo a možnost stravování v z aměstnání 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 21.9.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10584900737 

Požadovaná profese:  Dělník / d ělnice na šicí díln ě 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ATOB, s. r. o. , IČ 29308143 
  Místo výkonu práce: ATOB, s. r. o. - sídlo, Chmelník 1178, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Ludmila Letochová, Jednatel , tel.: +420 604 205 590, e-mail: info@live-
x.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 17 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru  
Náplň práce: ru ční práce na šicí díln ě, lepení, zažehlování apod.  
Výhody: perspektiva dlouhodob ější práce, stravování, individuální p řístup  
Osobn ě 8-14 hod.  

Poslední zm ěna: 14.12.2016 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725860715 

Požadovaná profese:  Šička pracovních rukavic  
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FIM s.r.o. , IČ 44119186 
  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luha čovic  

  Komu se hlásit: 
Irena Maňasová , tel.: +420 603 840 996, e-mail: irena.manasova@fim-
sehradice.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 30.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky, prémie  
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě (areál ZD Olšava).  

Poslední zm ěna: 21.10.2016 00:03:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11467120781 

Požadovaná profese:  Šití svršk ů obuvi z textilu a syntetických materiál ů, šití textilních pás ů 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ATOB, s. r. o. , IČ 29308143 
  Místo výkonu práce: ATOB, s. r. o. - sídlo, Chmelník 1178, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Ludmila Letochová, Jednatel , tel.: +420 604 205 590, e-mail: info@live-
x.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na zam ěstnance: praxe v oboru šití textilu nebo obuvi, 
zručnost, zodpov ědnost, flexibilita, snaha u čit se novým operacím.  
Náplň práce: jedná se o šití svršk ů obuvi pro kon ě, šití textilu a 
syntetických materiál ů. 
Výhody: perspektiva dlouhodobé práce, stravováni 
Osobn ě 8-14 hod.  

Poslední zm ěna: 14.12.2016 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725870706 

Požadovaná profese:  švadlena  
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (7533) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jitka Škodáková , IČ 75652471 
  Místo výkonu práce: Na Malině 1640, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Jitka Škodáková  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o chrán ěné pracovní místo. Jen pro uchaze če se sníženou 
pracovní schopností nebo i OZZ. 
Životopis posílejte na email: skodakovajitka@seznam .cz 
Tel. 723 321 982 

Poslední zm ěna: 26.4.2017 01:04:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570300714 

Požadovaná profese:  Švadlena  
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (7533) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Helena Škodáková , IČ 48840769 

  Místo výkonu práce: 
Helena Škodáková . provozovna Napajedla, Kvítkovická 1528, 763 61 
Napajedla  

  Komu se hlásit: Jitka Škodáková , tel.: +420 723 321 982, e-mail: skodakovajitka@seznam.cz, 



adresa: Tasov 86, 696 63 Hroznová Lhota  
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na p ěkné čisté nové šicí díln ě. 
Zájemci pošlete stru čný životopis nebo volejte. 
Tel. 723 321 982 

Poslední zm ěna: 16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676370796 

Požadovaná profese:  Technik divize internet  
  Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (35227) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati  269, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jan Hubík , tel.: +420 724 339 456, e-mail: jan.hubik@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Požadované dovednosti:  

Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - samostatné činnosti na elektrických  
zařízeních dle §6 vyhl. 50/78 Sb.   
Jiné   
Práce s PC   
Řidi čský pr ůkaz - řízení osobních automobil ů - skupina B  

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Hulín, Zlín, Uherské Hradišt ě 
- Pracovní nápl ň: instalace Wi-Fi za řízení na p říjem internetu, realizace 
datových sítí (rozvod kabeláže), opravy Wi-Fi za řízení a zásahy u klient ů, 
instalace bezdrátových spoj ů v pásmech 10GHz a obdobné (po zau čení) 
- Požadujeme: min. SOU/SŠ vzd ělání, praxe v oboru 2 roky, dobrou 
znalost OS Windows 2000/XP/Vista/7/8, výbornou znal ost sou časných 
bezdrátových sítí v pásmech 5.x a 2.4 GHz, znalost s ystému Mikrotik, 
zkoušku dle §6 vyhlášky 50, ŘP skupiny B, manuální zru čnost, schopnost 
práce ve výškách, časovou flexibilitu 
- Nabízíme: práci na hlavní pracovní pom ěr práci v dynamické 
spole čnosti, platové ohodnocení v rozmezí 18 - 25t K č hrubého m ěsíčně, 
práce s moderními technologiemi, firemní benefity, nástup možný ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
jan.hubik@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12431810710 

Požadovaná profese:  Technici p ředprodejní p řípravy  
  Technici elektronici (3114) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: LPN s.r.o. , IČ 29128641 
  Místo výkonu práce: LPN s.r.o. - Napajedla, Dvo řákova 1526, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Marek Cooper , tel.: +420 773 134 355 

Vlastnosti volného  místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  



  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: budete komplexn ě připravovat elektrické vozíky pro seniory 
k prodeji a servisovat v naší díln ě, asistence u oprav našeho 
certifikovaného technika.  
Po zapracování smlouva na HPP. 
Požadujeme: zru čnost, záme čnické dovednosti, logické myšlení, 
zodpov ědnost a chu ť k práci, časová spolehlivost, praxe nebo vyu čení v 
technickém oboru výhodou, výpis z rejst říků trest ů. 
Nabízíme: 80,- K č/hod. p říplatky dle výsledk ů práce, dlouhodobou 
spolupráci, ob čerstvení nástup možný ihned!  

Poslední zm ěna: 18.3.2017 00:46:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12356420758 

Požadovaná profese:  Zkušební technik pro bezpe čnost a nezávadnost zboží  
  Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (31195) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Institut pro testování a certifikaci, a.s. , IČ 47910381, http://www.itczlin.cz 
  Místo výkonu práce: Institut pro testování a certifikace, a.s., t řída Tomáše Bati 299, 76302 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Libuše Kone čná, tel.: +420 577 601 203, e-mail: lkonecna@itczlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody:  Dovolená navíc  
Požadované dovednosti:  Práce s PC  

Jazykové znalosti:  Angli čtina - Aktivní  

Poznámka k volnému 
místu: 

TECHNICKÝ INŽENÝR / TECHNIK PRO FYZIKÁLNÍ  
LABORATOŘ  
 
Požadujeme: 
vzdělání VŠ/SŠ technického sm ěru. 
velmi dobrou znalost anglického jazyka (B2) 
znalost MS Office 
řidi čský pr ůkaz skupiny B 
technická a manuální zru čnost 
praxe v oblasti automobilového pr ůmyslu vítána 
 
Popis pracovní činnosti: 
příprava, realizace a zpracování výsledk ů zkoušek  
vyhotovení zkušebních protokol ů 
komunikace s tuzemskými i zahrani čními zákazníky  
 
Nabízíme: 
zaměstnání v úsp ěšné spole čnosti 
odpovídající mzdové ohodnocení 
 
více informací na: www.itczlin.cz 
 
 

Poslední zm ěna: 23.3.2017 11:54:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12388440749 

Požadovaná profese:  Pracovníci servisu výpo četní techniky  
  Technici počítačových sítí a systémů (3513) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ATAcomp s.r.o. , IČ 27835251 



  Místo výkonu práce: ATAcomp s.r.o. - Zlín, Soudní 4, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Michal Berka , tel.: +420 602 208 989, e-mail: michal.berka@atacomp.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 13.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: p říjem a výdej servisních zakázek, opravy výpo četní 
techniky (HW i SW), komunikace se zákazníky 
Požadavky: pe člivost, zodpov ědnost a spolehlivost, základní znalost 
elektro - slaboproud, manuální zru čnost, vztah k IT, všeobecný p řehled o 
IT produktech výhodou, velmi dobrá znalost OS Windo ws (7,8,10) MS 
Office, ŘP sk.B 
Výhody: notebook a mobilní telefon, veškeré IT prod ukty za zvýhodn ěné 
ceny, ob čerstvení na pracovišti, firemní akce a školení  

Poslední zm ěna: 12.3.2017 00:44:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12150160734 

Požadovaná profese:  Správce ICT  
  Technici počítačových sítí a systémů (3513) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GEMINI oční klinika a.s. , IČ 26906295 

  Místo výkonu práce: 
GEMINI oční klinika a.s. - Zlín - Příluky, U Gemini 360, P říluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Jana LIŠKOVÁ , e-mail: zamestnani@gemini.cz, adresa: Průhonice, U K řížku 
572, PSČ 252 43 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: minimální SŠ vzd ělání s maturitou, praxe na obdobné 
pracovní pozici min. 2 roky, pokro čilé znalosti administrace v serverovém 
prost ředí MS Windows, znalost virtualiza ční platformy VMware, správa a 
administrace sí ťových prvk ů na L2 a L3, schopnost u čit se novým v ěcem, 
proaktivita, zodpov ědnost, samostatnost, analytické myšlení p ři řešení 
problém ů a implementaci nových systém ů, znalost AJ, trestní 
bezúhonnost, ŘP sk. B 
Výhodou je znalost technologií Linuxu na úrovni spr ávy, zkušenosti s 
VOIP (Asterisk, Cisco,…) , správa sít ě MS Windows, administrace, dohled 
a údržba aplika čních a databázových server ů, údržba a administrace 
virtualiza ční platformy VMware, správa sí ťové infrastruktury (LAN, 
WIFI,WAN), administrace cloudového řešení (email, disk,…), správa 
koncových stanic, komunikace s koncovými uživateli a jejich podpora  
Nabízíme: práce na plný pracovní úvazek u stabilní,d ynamicky se 
rozvíjející spole čnosti s dlouhodobou pracovní perspektivou,práce v 
mladém kolektivu v nadstandardním prost ředí špi čkově vybaveného 
pracovišt ě, zaměstnanecké benefity v četně mobilního telefonu a 
notebooku,motivující finan ční ohodnocení  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025320730 

Požadovaná profese:  Technolog oprav náhradních díl ů, oprav karosérií a laku  
  Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZLINER, s. r. o. , IČ 45479534 



  Místo výkonu práce: ZLINER, s. r. o. - Zlín 4 - sídlo, třída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Jana Ko čařová, Personalistka , tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

Nabízené výhody:  Podnikové stravování  

Požadované dovednosti:  Práce s PC - autocad   
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Zliner, hledá vhodného uchaze če na pozici Technolog oprav 
karosérií a laku. 
Náplň práce:  
•stanovení technologických postup ů a technických podmínek pro výrobu 
náhradních díl ů, oprav karoserií a lakování karoserií  
•stanovení požadavk ů na zajišt ění výrobních za řízení a nástroj ů pro 
příslušné výrobní procesy  
•specifikace materiál ů 
•zpracování norem a normativ ů pro jednotlivé pracovní postupy  
•provád ění kalkulace náklad ů, zpracování podklad ů pro cenovou kalkulaci  
•zpracování a zhotovení výkresové dokumentace 
•kontrola dodržování technologické kázn ě 
•podílí se na vývoji a zpracování dokumentace moder nizace a p řestaveb 
vozidel 
Požadujeme:  
•SŠ/VŠ (technického, strojírenského nebo automobiln ího zaměření)  
•znalost norem, technické a výkresové dokumentace 
•orientace ve výkresové dokumentaci 
•znalost programu SolidWorks a AutoCAD 
•výborná znalost práce na PC (Word, Excel) 
•znalost práce v programu HELIOS výhodou 
•znalost cizího jazyka výhodou 
•ŘP skupiny B 
Nabízíme: 
•Zajímavou práci ve stabilní spole čnosti 
•odpovídající mzdové ohodnocení 
•podpora p ři relokaci 
•odborné školení, možnost jazykových kurz ů  
•další benefity 
Váš strukturovaný životopis a motiva ční dopis o čekáváme na e-mailové 
adrese: personalista@zliner.cz  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 13:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913430745 

Požadovaná profese:  Programátor/ka  

  Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 
(35120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín T ř. T. Bati 269, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Michal Hošek , tel.: +420 603 518 009, e-mail: michal.hosek@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  



Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín  
- Vyvíjíme SW aplikace pro podporu interních nákupn ích proces ů 
organizací, které zajiš ťují soulad s národní a evropskou legislativou. 
Měříme online výkonové hodnoty a další technické param etry v 
elektrárnách na obnovitelné zdroje, jsme certifikov aný dodavatel SW 
aplikací farmaceutického pr ůmyslu. Pracujeme v týmech orientovaných 
na jednotlivé produkty a řešené projekty, v novém, moderním prost ředí 
nově zrekonstruovaného sídla ve Zlín ě. Podporujeme inovativní zp ůsoby 
přístupu k řešení úkol ů, při sou časném dodržení zásad týmové práce a 
motivace závislé na reálných pracovních výkonech. 
- Požadavky: Znalost programování v prost ředí Visual Studio, 
Požadujeme znalost HTML, CSS, Javascript, C#, Znalost jazyka SQL, 
Výhodou znalost prost ředí Microsoft SQL, ORACLE, Komunikativnost a 
ochota pracovat v týmu, Samostatnost a spolehlivost , Zájem o informa ční 
technologie, Časová flexibilita 
- Nabízíme: Hlavní pracovní pom ěr, Práci v mladém kolektivu, Práce na 
zajímavém projektu, který je svou povahou ojedin ělý v České republice, 
Profesní a osobnostní r ůst v dynamické spole čnosti, Školení a rozvoj 
znalostí programování, Práci s moderními technologi emi, Firemní benefity  
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem  posílejte na e- mail: 
michal.hosek@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 10879640766 

Požadovaná profese:  Specialista administrace a programování výrobních p roces ů 

  
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 
(35120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: stauner palet s.r.o. , IČ 25238701, http://www.stauner.cz 
  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad  Dřevnicí  
  Komu se hlásit: 

 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 1 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
*programování laserového řezacího za řízení (tvorba program ů pro 
obráb ění) - zaučíme 
*vedení skladového hospodá řství (elektronická evidence pot řeby a 
spot řeby materiálu pro laserové řezací zařízení) 
*administrace interního systému m ěření pracovních výkon ů ve výrob ě - 
příprava výkonových výrobních list ů - zaučíme 
*práce s výpo četní technikou a s technickou dokumentací 
*spolupráce s konstruk čním odd ělením 
 
PROFIL UCHAZEČE:  
*Bc nebo SŠ vzd ělání (pozice vhodná i pro čerstvé absolventy)  
*Spolehlivost, aktivní zp ůsob práce, schopnost týmové spolupráce  
*Znalost AJ nebo NJ výhodou 
 
NABÍZÍME:  
*Dobré mzdové podmínky 
*Přátelský kolektiv 
*Příležitost k odbornému i kariérnímu r ůstu 
*Závodní stravování 
*Další výhody  

Poslední zm ěna: 17.7.2017 16:45:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12718510797 



Požadovaná profese:  Obsluha mycí linky nákladních automobil ů 
  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SAMOHÝL MB a.s. , IČ 25508407 
  Místo výkonu práce: SAMOHÝL MB a.s. - Napajedla, Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Moule Miroslav , e-mail: moule@samohyl.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: velkou výhodou ŘP sk. C  
Náplň práce: obsluha mycí linky nákladních automobil ů, nákup materiálu, 
drobné údržbá řské práce  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991990754 

Požadovaná profese:  Provozní technik vst řikovacích forem  
  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín,  Šedesátá 5576, PSČ 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme technické vzd ělání. Evidence, zajiš ťování údržby a opravy 
vst řikovacích forem. Práce v centru Zlína,zam ěstnanecké 
benefity(stravenky,5 týdn ů dovolené, odm ěna za docházku, 2x ro čně 
mimo řádné odm ěny)  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 13:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913410763 

Požadovaná profese:  Technolog pr ůmyslového textilu  
  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Proložka Pro s. r. o. , IČ 05911702 
  Místo výkonu práce: Tyršova 951, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Veronika Mesárošová , tel.: +420 777 888 365, e-mail: info@prolozkapro.cz 

Vlastnosti volné ho místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 40 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ vzdělání technický textil, minimáln ě 3 roky praxe v oboru, zkušenosti s 
výrobou technických šitých insert ů (zejména pro automobilový pr ůmysl). 
Určování technologických postup ů pro výrobu technických insert ů. 
Zpracování dokumentace. Znalost strojních za řízení pro výrobu 
technického textilu.Spolupráce s návrhá ři při vývoji nových produkt ů. MS 
Office.  

Poslední zm ěna:  20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



13032990714 

Požadovaná profese:  Technici - elektro, IT obory  
  Techničtí a odborní pracovníci (3) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KINOSERVIS s.r.o. , IČ 28299949 
  Místo výkonu práce: Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika Skaunicová , tel.: +420 604 980 581, e-mail: 
veronika.skaunicova@kinoservis.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 150 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výpomoc s technickou realizací a zajišt ění projekcí na 
letních filmových festivalech, p ři vzájemné spokojenosti, možnost 
dlouhodobé spolupráce 
Požadavky: manuální zru čnost, spolehlivost a zodpov ědnost, technické 
myšlení, orientace v audiovizuální technice výhodou , zájem o 
kinematografii, časovou flexibilitu a ochotu cestovat, ŘP sk.B.  

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597440732 

Požadovaná profese:  Obsluha tiska řského lisu  
  Tiskaři (73220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pavel B řezík, IČ 61723223 
  Místo výkonu práce: Pavel  Březík - Otrokovice, Zámostí 1783, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Březík Pavel , e-mail: pbrezik@email.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 800 do 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme do naší firmy obsluhu k tepelnému transferov ému lisu.  
Jedná se o stroj k potisku tri ček a textilu.  
Práce obnáší p řikládání potisk ů na textil a následné automatické 
zažehlení. 
Práce je vhodná i pro ženy.  
Pracovní doba Po-Pá, 6:45 - 15:15 hod.  

Poslední zm ěna: 4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614750770 

Požadovaná profese:  Pomocný tiska ř /ka 
  Tiskaři (73220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o. , IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - sídlo, areál Svitu, 41. budova, t řída Tomáše Bati 
5267, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Liška Petr , tel.: +420 734 210 075, e-mail: liska@zstudio.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  



Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je kontrola a p říprava papíru, základní ovládání 
tiskového stroje a jeho čišt ění. Požadujeme manuální zru čnost, 
spolehlivost a dobrý zdravotní stav, praxe výhodou,  nevyu čené 
zaškolíme. 
Nástup ihned nebo po domluv ě. 

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774590765 

Požadovaná profese:  Tiska ř - tiska řka 
  Tiskaři (73220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o. , IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - sídlo, areál Svitu, 41. budova, t řída Tomáše Bati 
5267, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Liška Petr , tel.: +420 734 210 075, e-mail: liska@zstudio.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je tisk na dvoubarvovém ofsetové m stroji Heidelberg.  
Požadujeme vyu čení v oboru, manuální zru čnost, samostatnost, 
spolehlivost, pe člivost, zru čnost a dobrý zdravotní stav.  
Vhodné pro absolventy.  
Praxe výhodou.  
Nástup ihned nebo po domluv ě. 
Jen vážní zájemci o práci. 
Výhody: nadstandardn ě placené p řesčasy, dovolená navíc za 
odpracované roky  

Poslední zm ěna: 31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774600756 

Požadovaná profese:  Traktoristé  
  Traktoristé a obsluha zemědělských strojů (83411) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Drda - Agro, s.r.o. , IČ 29204101 
  Místo výkonu práce: Drda - Agro, s.r.o. - Slušovice, nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Horáková Marie , tel.: +420 604 293 372, e-mail: horakova.jzd@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce v sadu, se čení malým traktorem v sadech  
Požadavky: ŘP sk. "B", pop ř. T - praxe vítána 
Možné i smlouva na DPP  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731810758 

Požadovaná profese:  Dělník d řevozpracující výroby  truhlá ř (převážně ruční) 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STŘECHY 92, s.r.o. , IČ 60743280 
  Místo výkonu práce: STŘECHY 92, s.r.o. - Vlachovice, Vlachovice 397, 763 24 Vlachovice  
  Komu se hlásit: Pavel Obadal, vedoucí výroby , tel.: +420 603 112 380, e-mail: 



strechy92vlachovice@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody:  Zvláštní prémie, Prémie  dle dosažených výkon ů 
Poznámka k volnému 

místu: 
Výroba truhlá řských prvk ů pro montáž st řešních konstrukcí - 
jednosm ěnný provoz s pracovní dobou 6 - 14.30 hod  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12348420780 

Požadovaná profese:  Stola ři, truhlá ři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Petr Sedlá ř, IČ 14655560 

  Místo výkonu práce: 
Petr Sedlá ř- - Stola řství, výroba nábytku, Stará cesta 32, Štípa, 763 14  Zlín 
12 

  Komu se hlásit: Petr Sedlá ř, tel.: +420 577 914 298 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Zakázková výroba nábytku, dve ří, interieru atp.  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10492050785 

Požadovaná profese:  Truhlá ři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (7522) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CHALUPA interiéry s.r.o. , IČ 26215624 
  Místo výkonu práce: Salaš 98, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína  
  Komu se hlásit: Martin Chalupa , e-mail: chalupa@chalupainteriery.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, odpov ědnost  
Náplň práce: práce ve výrob ě nábytku 
Výhody: ob ědy, prémie  

Poslední zm ěna: 22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425460702 

Požadovaná profese:  Truhlá ři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: MG - INTERIER s.r.o. , IČ 49434659 
  Místo výkonu práce: Březová 151, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Měchura Lubomír , tel.: +420 602 530 314, e-mail: mginterier@volny.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Požadavky: ŘP sk."B"  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783620786 

Požadovaná profese:  Truhlá ři - výroba nábytku  
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: POZIMOS, a.s., IČ 00147389, http://www.pozimos.cz 
  Místo výkonu práce: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Julina , tel.: +420 608 708 374, e-mail: julina@pozimos.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyu čení v oboru, praxe v oboru výhodou, spolehlivost, 
samostatnost, zodpov ědnost, ŘP skup. B 
Nabízíme: zajímavou stabilní práci v dobrém kolektiv u  
Kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 16:00 hod.)  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076230792 

Požadovaná profese:  Truhlá ři - výroba nábytku.  
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MARK HOME s.r.o. , IČ 29279691 
  Místo výkonu práce: Jar. Staši 3, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Jiří Řehák , e-mail: info@markhome.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba nábytku, montáže  
Požadavky: preciznost, flexibilita, řidi čský pr ůkaz B , samostatnost, 
spolehlivost 
Výhody: fin. odm ěny, p říspěvky na dopravu  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467460732 

Požadovaná profese:  Hlavní ú četní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  



  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického zam ěření, praxe na pozici samostatné 
účetní min.3 roky, velmi dobrá znalost financí a ú četnictví, základní 
orientace v da ňové legislativ ě, velmi dobrá znalost MS Office s d ůrazem 
na Excel, znalost SAP výhodou, komunikativní znalos t AJ nebo NJ 
podmínkou - min. úrove ň B1 
Náplň práce: ú čtování složit ějších ú četních p řípadů, sestavování 
měsíčních a ro čních ú četních záv ěrek, vyhodnocování a interpretace 
výsledk ů firmy, vedení ú čtárny, sestavování finan čních plán ů, controlling, 
reporting, komunikace s bankami, da ňovým poradcem a auditory, 
příprava podklad ů pro audit a da ňová p řiznání 
Výhody: p říspěvky na stravování, firemní jazykové kurzy, možnost 
odborného vzd ělávání  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870800797 

Požadovaná profese:  Účetní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Artline corporation s.r.o. , IČ 24757284 
  Místo výkonu práce: Artline corporation s.r.o. - Pasecký žleb, Pasecký žleb 302, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Dagmar Polášková , e-mail: artline@artline.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení jednoduchého a podvojného ú četnictví, skladového 
hospodá řství, navád ění faktur, objednávek, atd.  
Požadavky: znalost podvojného ú četnictví, spolehlivost, samostatnost a 
schopnost u čit se, znalost mzdové problematiky a praxe v oboru 
výhodou, uživatelská znalost PC (opera ční systém Windows, Word, 
Excel), znalost ú četního programu DUNA výhodou. 
Výhody: možnost profesního r ůstu  

Poslední zm ěna: 14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862340748 

Požadovaná profese:  Účetní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - sídlo, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Milena Vrko čová , e-mail: zivotopisy@smo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 



  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ ekonomického zam ěření, praxe min. 3 roky, znalost 
podvojného ú četnictví, WORD, EXCEL, samostatnost, pe člivost 
Náplň práce: evidence, likvidace faktur, vedení pokladny , internetové 
bankovnictví, zpracování m ěsíčního p řiznání DPH 
Při vzájemné spokojenosti p řechod pracovní smlouvy na dobu neur čitou  
Životopis nutný 
 
Zaměstnanecké výhody: 
práce ve stabilní firm ě, stravenky, p říspěvky na penzijní spo ření, životní 
pojišt ění, možnost rekreace v rekrea čních za řízeních zam ěstnavatele, 
výborná dostupnost  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044210704 

Požadovaná profese:  Účetní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: m-tec CZ, s.r.o. , IČ 49618318, http://www.m-tec.com 
  Místo výkonu práce: M-tec CZ, s.r.o., t řída 3. kv ětna 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kubí ček, MBA , e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického zam ěření, praxe na pozici samostatné 
účetní nejlépe ve výrobní firm ě, velmi dobrá znalost MS Office s d ůrazem 
na Excel, znalost SAP výhodou, znalost AJ nebo NJ vý hodou 
Náplň práce: pomoc p ři sestavování m ěsíčních a ro čních ú četních 
závěrek, p říprava podklad ů pro audit a da ňová p řiznání, zpracování 
účetních doklad ů, účtování došlých faktur 
Výhody: p říspěvky na stravování, firemní jazykové kurzy, možnost 
odborného vzd ělávání  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050440723 

Požadovaná profese:  Účetní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 

  Místo výkonu práce: 
OBZOR, výrobní družstvo Zlín - Růžová Zlín, Růžová 288, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzd ělání ekonomického sm ěru, znalost 
podvojného ú četnictví, spolehlivost, samostatnost, základní znal osti 
zákona o DPH, uživatelskou znalost MS Office. 
Náplní práce je vedení podvojného ú četnictví, vedení kompletní agendy 
přijatých faktur, vnitropodniková fakturace, časové rozlišení náklad ů a 



výnos ů, kontrola ú čtování st ředisek a sklad ů. 
Pracovní místo je vhodné pro osoby zdravotn ě postižené. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, 13. a 14. plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociá lní benefity  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071200760 

Požadovaná profese:  Účetní, skladová ú četní  
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Petr Šiška , IČ 10575162 
  Místo výkonu práce: Petr Šiška - Fryšták, Tovární 417, 763 16 Fryšták  
  Komu se hlásit: St. Petr Šiška , e-mail: info@conezlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ú čtování v ú četním programu, vedení podvojného ú četnictví 
včetně sklad ů a inventur, vedení pokladny, ú četní uzáv ěrky, zpracování 
DPH 
Požadavky: ÚSO ekonomický sm ěr, praxe v ú četnictví - sklad. ú četní 5 - 
10 let, znalost ú četního programu MRP a Pohoda  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706660792 

Požadovaná profese:  Učitelé odborného výcviku - malířské a nat ěračské práce.  

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín , IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 3015, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Va řák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 7.9.2017 do 6.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 10 785 do 12 455 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dopl ňkové pedagogické studium pro u čitele odborného 
výcviku, dopl ňkové studium speciální pedagogiky pro u čitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, p říspěvek na rekreaci  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706640713 

Požadovaná profese:  Učitelé odborného výcviku - zednické práce.  

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín , IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 3015, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Va řák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 7.9.2017 do 6.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 10 785 do 12 455 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dopl ňkové pedagogické studium pro u čitele odborného 
výcviku dopl ňkové studium speciální pedagogiky pro u čitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, p říspěvek na rekreaci  

Poslední zm ěna: 19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706650704 

Požadovaná profese:  Učitel/ka 1. stupn ě základní školy.  
  Učitelé na 1. stupni základních škol (2341) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Základní škola Jasenná, okres Zlín, p. o. , IČ 70981248 
  Místo výkonu práce: Jasenná 15, 763 13 Jasenná u Vizovic  
  Komu se hlásit: Mgr. Hynek Tichý , tel.: +420 603 288 091, e-mail: zs.jasenna@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 10 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce pouze 5 dn ů v týdnu.  
Telefonicky Po-Pá 7.30-15.00 hod., osobn ě po domluv ě. 

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845850748 

Požadovaná profese:  Učitelé  
  Učitelé na 2. stupni základních škol (23303) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Základní škola Slušovice, okres Zlín,p říspěvková organizace , IČ 49156080, 
http://zsslusovice.cz 

  Místo výkonu práce: Školní 222, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Rostislav Šarman , tel.: +420 724 222 551, e-mail: 
rostislav.sarman@zsslusovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 620 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: u čitel, kombinace M -Aj, pop řípadě D-Ov, pop řípadě 
kombinace nap ř. M-Ov 
Požadavky: jazykové požadavky dle kombinace 
Výhody: prémie, stravování 
Osobn ě na pracovišti 7 - 15 hod.  

Poslední zm ěna: 13.4.2017 00:47:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12511980725 

Požadovaná profese:  Učitelé p ředmětů matematika + fyzika + chemie  

  
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a 
lektoři dalšího vzdělávání (232) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. , IČ 25383205 

  Místo výkonu práce: 
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. - Zlín, nám. T. G. 
Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Ing. Antonín Prokeš , tel.: +420 731 119 050, e-mail: prokes@sosoom.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 620 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spln ěné předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném 
znění, učitel všeobecn ě vzdělávacích p ředmětů, SŠ (předměty MAT + FYZ 
+ CHEM) 
Jedná se o plný úvazek, který je tvo řen kombinací výše uvedených 
předmětů 

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764430791 

Požadovaná profese:  Učitel/ka  
  Učitelé v oblasti předškolní výchovy (2342) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Mateřská škola Klubí čko Tluma čov, s.r.o. , IČ 25571079, 
http://klubicko.digidy.com 

  Místo výkonu práce: 
Mateřská škola Klubí čko Tluma čov, s.r.o. [1], U Trojice 336, 763 62  
Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Bc. Stod ůlková Ludmila , tel.: +420 604 912 385, e-mail: 
ludmila.stodulkova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 500 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vysokoškolské vzd ělání v oboru obor speciální pedagogika 
ukon čené SZZ.  
Specializace: psychopedie, somatopedie, komunika ční techniky, 
logopedie, SVPU … 
Osobnostní p ředpoklady: schopnost empatie, v č. trvalé analýzy a 
vyhodnocování vzniklých situací, schopnost správné reakce, ochota 
přizpůsobit se a vyhov ět speciálním pot řebám dětí bez osobního 
hodnocení, pe člivost, ob ětavost, trp ělivost, rozhodnost, d ůslednost. 
Náplň práce: cílená výchovn ě vzdělávací činnost, zam ěřená na speciáln ě 
pedagogickou pé či o děti s autismem, poruchami autistického spektra, 
poruchami komunikace, ADHD, p říp. kombinovaným postižením, 
vykonávaná s využitím speciálních pedagogických pos tupů a metod, dále 
vytvá ření, rozši řování a zdokonalování správných návyk ů a dovedností 
dětí, včetně rozvíjení činnosti zájmové. Spolupráce s rodinami d ětí.  

Poslední zm ěna: 5.5.2017 01:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12623790782 

Požadovaná profese:  Pracovníci úklidu  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: V SLUŽBY s.r.o. , IČ 02725231 
  Místo výkonu práce: Tyršovo náb řeží 5496, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: JUDr. Vrba František , tel.: +420 739 613 206, e-mail: vsluzby@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  



  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 800 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Výhody: p říspěvek na dopravu  

Poslední zm ěna: 6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11450190789 

Požadovaná profese:  Pracovníci úklidu  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CLEAR TECHNIK, s.r.o. , IČ 29285097 
  Místo výkonu práce: Čechova 1378, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
JANA VŠETULOVÁ, Jednatel , tel.: +420 777 123 369, e-mail: 
cleartechnik@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 15 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid dom ů, bytů, firem.  
Požadavky: pracovitost, pe člivost, spolehlivost.  

Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630600764 

Požadovaná profese:  Pracovníci úklidu  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CORA PLUS s. r. o. , IČ 29368081 

  Místo výkonu práce: 
CORA PLUS s. r. o. - Třída Tomáše Bati Zlín, t řída Tomáše Bati 3792, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Lenka Ml čochová , tel.: +420 775 737 018, e-mail: zlin@cora-management.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 17,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 4 800 do 5 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid kancelá ří 
Požadujeme: čistý trestní rejst řík, spolehlivost, zodpov ědnost, schopnost 
pracovat samostatn ě, komunikativnost, praxe s úklidem výhodou.  
Místo je vyhrazeno pro OZP.  
Pracovní doba PO - PÁ 16:30 - 19:30 hod. 
Nechoďte prosím na pracovišt ě, nutný nejd říve telefonický kontakt.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839780779 

Požadovaná profese:  Pracovníci úklidu  - uklíze či 
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: OLMAN SERVICE s.r.o. , IČ 26293102 
  Místo výkonu práce: OLMAN SERVICE s.r.o. - Zlín, t řída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Lada Doné , tel.: +420 730 186 797, e-mail: nabor@olman.cz 

Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 66 do 66 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o úklidové práce ve Zlín ě, místo je vhodné pro osoby se 
zdravotním postižením.  
HPP - zkrácený úvazek - odpolední sm ěna pond ělí - pátek 
Prvotní kontakt je nutný telefonicky na čísle: 730 186 797, nebo posílejte 
životopisy na email, prosím nechodit na pracovišt ě. 

Poslední zm ěna: 5.5.2017 01:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12623720748 

Požadovaná profese:  Pracovníci úklidu OZP  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Barto ň a Partner s.r.o. , IČ 26810093 
  Místo výkonu práce: Barto ň a Partner s.r.o. - Vizovice, Nádražní 1136, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Martin Dudák , tel.: +420 735 171 157 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 28.2.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vyhrazeno zam ěstnavatelem pro osoby se zdravotním 
postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb.  
Uchazeč musí mít čistý trestní rejst řík.  
Pracovní doba je rozvržena do 5 hod. sm ěn (6-11, 14-19 hod.).  
Náplň práce: úklid kancelá ří, soc. za řízení a šaten. 
Pracovní smlouva na dobu ur čitou s možností prodloužení. 
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zam ěstnavatele nejd říve telefonicky a 
domluví si sch ůzku - nechodit osobn ě na adresu místa výkonu. 
 

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12409000772 

Požadovaná profese:  Pracovník úklidu  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AmRest s.r.o. , IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, t řída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Petra MANDIK , tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu, 
adresa: Evropská 2591/33e, Dejvice, 160 00 Praha 6  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se úklid prostor restaurace - utírání stol ů, sbírání tác ů, starost o 
soc. za řízení, umývání nádobí. 



Požadujeme spolehlivost a flexibilitu.  
Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560830798 

Požadovaná profese:  pracovník/ce úklidové firmy  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Blanka Vojtková , IČ 69739102 
  Místo výkonu práce: 768 21, Bělov 12  
  Komu se hlásit: Blanka Vojtková , tel.: +420 607 645 257, e-mail: obchod.vojtkova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 12 hod.  týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 85 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: Náplní práce je úklid v domácnostech a kancelá řích.  

Poslední zm ěna: 12.5.2017 01:16:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12660060731 

Požadovaná profese:  Pracovník/ce úklidu  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HPF CleanCat s.r.o. , IČ 29453810 
  Místo výkonu práce: HPF CleanCat s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Sára Kadlecová , tel.: +420 596 223 724, e-mail: prace@cleancat.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zavedená úklidová firma p řijme zam ěstnance na úklid kancelá ří, 
sociálních prostor a autosalónu. Práce je na DPP i H PP s nástupem ihned.  
Směny ranní 06:30-11:30 hod.  
Mzda:66,-Kč/hod. 
Pozice je vhodná také pro ID nebo OZZ.  
Nabízíme náborový p říspěvek na zapracování až do výše 12.000,-K č. 
Místo pracovišt ě: Zlín.  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076220704 

Požadovaná profese:  Údržba exteriérových ploch  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Úklidové služby K řemének s.r.o. , IČ 26277034 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ladislav K řemének , tel.: +420 602 501 505,775 501 545, e-mail: 
kremenek.uklid@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  



  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
Poznámka k volnému 

místu: Náplň práce: venkovní údržba pr ůmyslového areálu, nutný ŘP skupiny B  

Poslední zm ěna: 29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943410729 

Požadovaná profese:  Úklid a jiné pomocné práce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TET-B+J družstvo , IČ 27610039 
  Místo výkonu práce: TET-B+J družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice  
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk , tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 do 16.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:15:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570450773 

Požadovaná profese:  Úklidové práce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BESPO STAV družstvo , IČ 27709264 
  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Jur ča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid  
Pracovišt ě - Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756430716 

Požadovaná profese:  Úklidové práce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DELTA servis, s.r.o. , IČ 60777516 
  Místo výkonu práce: DELTA servis, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Ing. Eva Kucharczyková , tel.: +420 777 740 048, e-mail: 
eva.kucharczykova@deltaservis.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému Přijmeme na HPP a nebo VPP pracovníka úklidu objektu Ú O ZLÍN - územní 



místu:  odbor policie ČR.  
Jedná se o úklid prostor v dopoledních hodinách. Vh odné pro OZP.  
Požadujeme spolehlivost, ochotu pracovat zkušenosti  s úklidem výhodou 
ne podmínkou. 
První kontakt je možný pouze telefonicky nebo e-mai lem.  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862410782 

Požadovaná profese:  Úklidové práce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Leona Neubauerová , IČ 03335399 
  Místo výkonu práce: Leona Neubauerová - Zlín, Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Leona NEUBAUEROVÁ , tel.: +420 727 811 012, e-mail: 
lea.neubauerova@seznam.cz, adresa: Traplice 275, 687 04 Traplice  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimáln ě 10 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

2x týdn ě úklid po čítačových u čeben.  
Pracovní doba pond ělí, st ředa nebo úterý, čtvrtek, 15.30 - 19.30hod. 2x za 
měsíc v pátek možnost úklidu již od 13.30-17.30hod.  
Vhodné jako p řivýd ělek p ři zaměstnání, nebo maminky na MD. 
Zaměstnavatele kontaktovat telefonicky kdykoliv do 20 h odin.  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025310739 

Požadovaná profese:  Úklidové práce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DELTA servis, s.r.o. , IČ 60777516 
  Místo výkonu práce: DELTA servis, s.r.o. - Objekt služební hipologie Pozlovice, Pozlovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Eva Kucharczyková , tel.: +420 777 740 048, e-mail: 
eva.kucharczykova@deltaservis.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený  úvazek, minimáln ě 10 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 3 500 do 4 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na částečný pracovní úvazek p řijmeme pracovníka úklidu objektu Areál 
služební hipologie Pozlovice. Jedná se o úklid pros tor v dopoledních 
hodinách. Vhodné pro OZP.  
Požadujeme spolehlivost, ochotu pracovat. Zkušenost i s úklidem 
výhodou ne podmínkou. 
První kontakt je možný pouze telefonicky v pracovní  dni od 9 - 15 hodin 
nebo e-mailem, na uvedenou adresu nechodit osobn ě.  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057220732 

Požadovaná profese:  Úklidový pracovník/ce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SEŽEV facility s.r.o. , IČ 29244960 
  Místo výkonu práce: SEŽEV facility s.r.o. - Zlín, t řída Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín 1  



  Komu se hlásit: Hušková Dagmar , tel.: +420 725 424 110, e-mail: huskova@sezev-facility.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 1 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce v administrativní budov ě 
Požadavky: čistý trestní rejst řík, ochota k práci 
Výhody: soboty, ned ěle a všechny svátky volné, solidní jednání 
Hlásit se telefonicky v dob ě 7-15 hod.  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972340785 

Požadovaná profese:  Úklidový pracovník/ce  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SEŽEV facility s.r.o. , IČ 29244960 
  Místo výkonu práce: SEŽEV facility s.r.o. - Otrokovice, Otrokovice  
  Komu se hlásit: Hušková Dagmar , tel.: +420 725 424 110 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce v administrativní budov ě 
Požadavky: čistý trestní rejst řík, ochota k práci 
Výhody: soboty, ned ěle a všechny svátky volné, solidní jednání 
Hlásit se telefonicky v dob ě 7-15 hod.  

Poslední zm ěna: 5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972350776 

Požadovaná profese:  Uklízeči 
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GYMNÁZIUM OTROKOVICE , IČ 61716693, http://www.gyotr.cz 
  Místo výkonu práce: tř. Spojenc ů 907, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Jana FORMÁNKOVÁ , tel.: +420 577 926 192, e-mail: 
formankova@gyotr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 5 950 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: úklid vybraného úseku školy  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991860774 

Požadovaná profese:  Uklízeči 
  Uklízeči a pomocníci (91) 



  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Úklidové služby K řemének s.r.o. , IČ 26277034 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ladislav K řemének, jednatel , tel.: +420 577 601 260;602 501 505, e-mail: 
kremenk.uklid@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

úklidové služby kancelá ří, šaten, WC a chodeb ve Zlín ě-Loukách, ranní 
směna 

Poslední zm ěna: 21.7.2017 03:29:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039580797 

Požadovaná profese:  Uklize či - dělníci výroby  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lenka Vránová , IČ 72059371 

  Místo výkonu práce: 
Lenka Vránová - Lužkovice, Pod Jurým 63, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad D řevnicí  

  Komu se hlásit: Lenka Vránová , tel.: +420 739 016 452, e-mail: biofarmajure@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 9 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce + zpracování ovoce (jablka),  zeleniny  
Požadavky: spolehlivost, manuální zru čnost, pe člivost 
Výhody: individuální p řístup  

Poslední zm ěna: 3.1.2017 01:46:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11914590705 

Požadovaná profese:  Uklízeči (vhodné i pro d ůchodce)  
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Stosta reality a.s. , IČ 26966263 
  Místo výkonu práce: Stosta reality a.s. - Zlín 760 01, U Gemini 360, P říluky, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Petr Doležel , e-mail: zamestnani@gemini.cz, adresa: Průhonice, Říčanská 
572, PSČ 25243 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Svědomitost, pracovní nasazení, vůli pracovat v tv ůrčím a dynamickém 
kolektivu. 
Pečlivost, spolehlivost. 
 
 



Náplň práce  
Úklid prostor ů kliniky  

Poslední zm ěna: 10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845860739 

Požadovaná profese:  Uklízeč/ka, pracovník/ce úklidu.  
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ÚKLIDOVKA RUBÁŠ, s. r. o. , IČ 05273668 
  Místo výkonu práce: Na Výpust ě 588, Štípa, 763 14 Zlín 12  

  Komu se hlásit: 
Naděžda Malinová , tel.: +420 737 821 109, e-mail: personalni@uklidovka-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimáln ě 20 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Osobní návšt ěva v sídle firmy (Štípa) možná po p ředchozí telefonické 
nebo e-mailové domluv ě. Na pracovišti jsme teme ř každý den, osobní 
setkání bude zajiš ťeno v co nejkratším termínu.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649410713 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě - koleje a menza, Štefánikova 150, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková , tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatný úklid stravovacího provozu, výpo moc v my čce 
nádobí, úklid prostoru okolo budovy menzy 
Požadavky: samostatnost, odpov ědnost, pe člivost 
Nabízíme: ranní sm ěny - Po-Pá nebo dle pot řeby, 6 týdn ů dovolené 
Životopis zasílejte nejpozd ěji do 15.6.2017 na e-mail nebo poštou na 
adresu:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ě 
Personální odbor 
Bc. Lubomíra Šustková 
nám. T. G. Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 
V případě, že Vás do 10 pracovních dn ů od uzáv ěrky možnosti poslat 
životopisy nebudeme kontaktovat, bohužel jste nepos toupil/a do užšího 
kola výb ěrového řízení. 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688840728 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: LOKART, s. r. o. , IČ 44005091 



  Místo výkonu práce: LOKART, s. r. o. - sídlo, Lípa 300, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Olga Štěpanovská , e-mail: stepanovska@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 10 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid kancelá řských prostor spole čnosti  
Výhody: p říspěvek na stravování 
Osobní návšt ěva na pracovišti pouze po p ředchozí domluv ě. 

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749650707 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Integra, výrobní družstvo , Zlín, ve zkratce Integr a VD Zlín , IČ 00030970, 
http://www.integrazlin.cz 

  Místo výkonu práce: Integra, výrobní družstvo, Zlín - Zarámí, Zarámí 4432, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Strnadová, Horáková , tel.: +420 577 595 253,577 595 251, e-mail: 
strnadova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 6 000 do 6 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce administrativní budovy + kanc eláře a 
ordinace léka řů, jedná se o práci v čistém prost ředí 
Práce je vhodná pro osoby zdravotn ě postižené 
Pracovní pom ěr na dobu ur čitou s možností prodloužení 
Výhody: benefity  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749620734 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Střední škola od ěvní a služeb Vizovice , IČ 00837237, http://www.souviz.cz 
  Místo výkonu práce: Tyršova 874, 763 12 Vizovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Jolana Spisarová , tel.: +420 603 541 953, e-mail: 
jolana.spisarová@souviz.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 020 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na odpolední sm ěnu v dob ě od 13:00 do 21:30 h, jedná se o úklid 
prostor hlavní budovy školy, pop ř. odborného výcviku (sou částí je i nap ř. 
mytí oken b ěhem prázdnin).  
Vstupní zdravotní prohlídka je podmínkou nástupu do  pracovního 
poměru.  
S ohledem na odpolední sm ěnu je tato práce vhodná pro osoby z Vizovic 
a nejbližšího okolí.  
V případě osvědčení zaměstnance je možné prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neur čitou.  
Výhody: poskytování jednoho jídla za zvýhodn ěnou cenu, možnost 



čerpání p říspěvků z FKSP.  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870670720 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín , IČ 00030988, http://www.obzor.cz 
  Místo výkonu práce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín - sídlo, Na Slanici 378, Louky, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Martina  Postavová , tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 32,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 9 500 do 10 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno pro osoby zdravotn ě postižené. Jedná se o 
chrán ěné pracovní místo. Požadujeme zodpov ědnost a spolehlivost. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující spole čnosti, 13. a 14. plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociá lní benefity  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907550702 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci (91)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: LUHAČOVICKÁ, o. p. s. , IČ 01383566 

  Místo výkonu práce: 
LUHAČOVICKÁ, o. p. s. - Pozlovice, Antonína Václavíka 369, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: Gabriela Pírková , tel.: +420 778 468 431, e-mail: pirkovag@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce dle vykonávané funkce  
Výhody: možnost ubytování se snídaní zdarma  

Poslední zm ěna: 29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076100715 

Požadovaná profese:  Uklízeč v kancelá řích  
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MOBA, spol. s r.o. , IČ 44118911, http://www.moba-sl.cz 
  Místo výkonu práce: MOBA, spol. s r.o. - Slušovice 618 - sídlo, Školní 618, 763 15 Slušovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jitka Mat ějcová, ředitelka služeb , tel.: +420 603 268 220, e-mail: 
moba@moba-sl.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

 
Hledám paní na úklid ve Zlíne 



 
Jedná se o úklid administrativní budovy v Zlín-P říluk 
 
Jen ranní sm ěna 8 hod - možno i zkrácený úvazek 
 
Vhodné i pro ČID , matky MD  
 
Vice info 603 268 220  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12790040731 

Požadovaná profese:  Uklízečka 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EMEA s.r.o. , IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, t řída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Veronika O čadlíková, personalista , tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

pracovišt ě Zlín Prštné  
- úklid budovy SILA ve Zlín ě (Prštné), mytí podlah (na chodbách a ve 
větších prostorech za pomocí stroje), vynášení koš ů, zametání 
- nižší st řední vzd ělání, pe člivost a pracovitost 
-nabízíme pravidelnou mzdu + odm ěny za práci navíc, p říspěvek na 
stravování, p říspěvek do odm ěňovacího systému cafeteria, firemní akce 
(dětský den apod.) a p řátelský kolektiv 
- pracovní doba lze nastavit po domluv ě dle pot řeb uchaze čky, 
dlouhodobá spolupráce na HPP (aktuáln ě i jako DPP) 
- své písemné nabídky posílejte na e-mail: veronika .ocadlikova@nwt.cz  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12886970794 

Požadovaná profese:  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: NONY PLUS s.r.o. , IČ 02157918 
  Místo výkonu práce: NONY PLUS s.r.o. - sídlo, t řída Tomáše Bati 1337, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Petříková So ňa, tel.: +420 607 227 677, e-mail: nonyplus@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce - strojní mytí podlah a mytí oken.  
Požadujeme čistý trestní rejst řík, spolehlivost, zodpov ědnost. 
Nabízíme pravidelnou mzdu a odm ěny za práci navíc, dlouhodobá 
spolupráce na HPP.  

Poslední zm ěna: 24.7.2017 16:35:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12897640794 

Požadovaná profese:  Pokojské  

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 



  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Jiří Pecha , IČ 18174540 
  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba , e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pouze ranní sm ěny. Práce v hezkém prost ředí. 
Zaměstnanecké výhody: Personální strava, ubytování, hot elové služby 
wellnes zdarma. 
Kontaktovat e-mailem.  

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983800753 

Požadovaná profese:  Úklid - prac. Otrokovice  

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

  Počet volných míst: 4 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: FORCORP GROUP spol. s r.o. , IČ 27841031 

  Místo výkonu práce: 
FORCORP GROUP spol. s r.o. - prac. Otrokovice, t ř. Tomáše Bati, t ř. 
Tomáše Bati 1656, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Jana Rakusová , tel.: +420 723 612 506, e-mail: info@forcorp.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 66 do 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Avex, tř. Tomáše Bati č.p. 1656, Otrokovice.  
 
Hledáme šikovné úklidové zam ěstnance s týmovým duchem, kterým 
nabídneme ke své práci pohodovou a spolupracující a tmosféru 
příjemného kolektivu 
 
Informace o pracovním míst ě: 
Úklid kancelá ří - pravidelný úklid místností a objekt ů manuálním nebo 
strojním zp ůsobem. Vysávání koberc ů, stírání podlah, vynesení odpadk ů, 
otření omak ů na nábytku, úklid sociálního za řízení, ot ření prachu.  
 
Vyhrazeno pro OZP. 
Požadujeme: Výpis z rejst říku trest ů, spolehlivost.  
 
Volejte nebo pište: 723 612 506, prace@forcorp.cz  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného 
místa: 13060500787 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, pr ůmyslových a jiných 
objektech (9112)  

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázně Luha čovice, a. s. - Alexandria, Masarykova 567, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: 

 
Vlastnosti volného místa  



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 13 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
- fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav  
- aktivní p řístup k práci  
- spolehlivost, zodpov ědnost  
 
Nabízíme:  
- kratší pracovní dobu 7,5 hod.  
- týden dovolené navíc (25 dn ů)  
- zaměstnanecké stravování (ob ěd 30,- Kč)  
- zvýhodn ěné vým ěnné rekreace  
- přátelský kolektiv a moderní pracovní prost ředí ve ****hotelu Alexandria  
- práce je vhodná i pro d ůchodkyn ě  
 
Zájemci se hlásit osobn ě, telefonicky nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 10.7.2017 10:06:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638640706 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, pr ůmyslových a jiných 
objektech (9112)  

  Počet volných míst: 2 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Lázně Luha čovice, a. s. , IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luha čovice, a. s. - hotel Palace, nám. 28. října 441, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, personální referent , tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 do 15.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 13 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav  
-aktivní p řístup k práci  
-spolehlivost, zodpov ědnost  
-ochota pracovat ve sm ěnném provozu (možnost dojížd ět na sm ěny i o 
víkendu) 
 
Nabízíme:  
-pracovní dobu 37,5 hod / týden  
-25 dnů ŘD 
-zaměstnanecké stravování (ob ěd 30 Kč) 
-zvýhodn ěné vým ěnné rekreace  
-přátelský kolektiv a moderní pracovní prost ředí  
-práce je vhodná i pro d ůchodkyn ě  
 
Dvousm ěnný provoz - odpolední sm ěna a víkendy ranní sm ěna dle 
rozpisu sm ěn.  
Nástup: možný ihned  

Poslední zm ěna: 10.7.2017 10:06:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667910747 

Požadovaná profese:  Pokojská  
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Bolander, s. r. o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovi čova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Milena Hozová , tel.: +420 778 470 031, e-mail: personalni@hotel-harmonie.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Dělené sm ěny  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 do 31.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody:  Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Co očekáváme?  
příjemné vystupování 
odolnost v ůči stresu, flexibilitu 
vst řícnost, p řátelské a komunikativní chování, jak ve styku s klienty tak i s 
ostatním personálem 
Jaká bude Vaše nápl ň práce? 
Zajiš ťuje odpovídající úklid a údržbu prostor HO 
-Zajiš ťuje generální úklid hotel. pokoj ů, kuchy ňských a ostatních prostor 
náležejících k HO 
Odborn ě a šetrn ě zachází s úklidovými stroji 
Nabízíme:  
zázemí silné a stabilní spole čnosti s 20letým p ůsobením na trhu 
odpovídající platové ohodnocení 
možnost ubytování zdarma 
firemní stravování  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:25:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878010710 

Požadovaná profese:  Pokojská  
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Valašský Ogar, s.r.o. , IČ 25503529 
  Místo výkonu práce: Hlavní 47, Pozlovice, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: Radek Bulí ček, tel.: +420 774 846 664, e-mail: rbulicek@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

 
- Vzdělání v oboru 
- Min. 1 rok praxe 
- Pracovitost, zodpov ědnost, samostatnost 
- Loajalita, týmový duch 
Co vám naopak m ůžeme my nabídnout? 
 
- Inspirativní prost ředí s p řátelskou firemní kulturou zam ěřenou na 
týmovou práci 
- Možnost kreativn ě tvo řit 
- Možnost ubytování a stravování 
- Vstřícnost p ři plánování sm ěn 
Nástup ihned!  

Poslední zm ěna: 24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12718240749 

Požadovaná profese:  Pokojská  



  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Dagmar Hlaváčková , tel.: +420 577 659 104, e-mail: sekretariat@miramare-
luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 15 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Léčebné lázn ě Luhačovice -Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
přijmou do svého týmu na hlavní pracovní pom ěr  
 
POKOJSKOU 
Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české spole čnosti 
• motivující finan ční ohodnocení (základní plat + p říplatky + bonusy) 
• roční odm ěnu 
• příjemné pracovní prost ředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzd ělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodn ěné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajišt ění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
? vzdělání minimální úrove ň vyu čena 
? spolehlivost a zájem pracovat 
? smysl pro po řádek a čistotu 
? ochotu a chu ť učit se nové v ěci 
? časovou flexibilitu 
? trestní bezúhonnost 
? příjemné jednání a vystupování 
? zdravotní zp ůsobilost 
 
Nástup: 
• dle domluvy  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060420762 

Požadovaná profese:  Pokojská - uklíze čka 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PAHRBEK s.r.o. , IČ 49975005 
  Místo výkonu práce: Pahrbek 735, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Karla Bálintová , e-mail: balintova@pahrbek.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 7 600 do 10 100 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: flexibilita, spolehlivost  
Náplň práce: úklid ubytovacího za řízení, sociální za řízení (WC, sprchy), 
úklid restaurace, teras  
Výhody: možnost ubytování, p říspěvek na ubytování  



Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12341880749 

Požadovaná profese:  Pokojská na penzionu  
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26  
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 25 hod. týdn ě 

  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jednoduchá p řiprava snídaní, úklid  
Požadavky: úklid penzionu a výpomoc se snídan ěmi, drobné práce na PC  
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny  

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830250723 

Požadovaná profese:  Pokojská, pracovnice do prádelny  
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KNEBL, spol. s r.o. , IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janá čka 379, 763 26 Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Anna Kneblová , tel.: +420 577 131 102, e-mail: 
kneblova@luhacovicepraha.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

bezúhonost, spolehlivost, zodpov ědnost, schopnost pracovat 
samostatn ě, dobrá komunikace s lidmi, poctivost, čistý trestní rejst řík 
Výhody: zam ěstnanecká strava. 
Zájemci se hlásit emailem, osobn ě nebo telefonicky.  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883950796 

Požadovaná profese:  uklíze čka balneoprovozu  
  Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních (91122) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Léčebné lázn ě Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. , IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luha čovice  

  Komu se hlásit: 
Dagmar Hlavá čková , tel.: +420 577 659 104, e-mail: sekretariat@miramare-
luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 25 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  



  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 9 500 do 10 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKU BALNEOPROVOZU  
 
• jedná se o odpolední provoz od 14 do 20,vhodné pr o ženy na MD, 
důchodkyn ě 
• vaší prací bude úklid balneoprovozu a p řilehlých prostor 
* je to práce v četně víkend ů, ne však o všech  
 
Nabízíme: 
* motivující finan ční ohodnocení (základní plat + p říplatky + bonusy) 
• roční odm ěnu 
• příjemné pracovní prost ředí 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodn ěné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajišt ění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
* vyučena 
* spolehlivost a zájem pracovat 
* smysl pro po řádek a čistotu 
* trestní bezúhonnost 
* příjemné jednání a vystupování 
* zdravotní zp ůsobilost 
*  
• dle domluvy  

Poslední zm ěna: 28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060390789 

Požadovaná profese:  Uklízeč / uklíze čka 
  Uklízeči prodejních prostor (91127) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: T-MOTOR Zlín s.r.o. , IČ 25303431 

  Místo výkonu práce: 
T-MOTOR Zlín s.r.o. - provozovna, t řída Tomáše Bati 431, Louky, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Vítězslav Bršlica, ředitel , tel.: +420 724 542 478, e-mail: brslica@toyota-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 26.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 7 000 do 8 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme pracovníka na úklid autosalonu TOYOTA ve Zlí ně Loukách. 
Požadujeme doloženou praxi s úklidem, spolehlivost,  pracovitost, smysl 
pro po řádek a čistotu.  
První kontakt: telefonicky, e-mailem.  

Poslední zm ěna: 24.6.2017 02:03:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12920880733 

Požadovaná profese:  Uklízeči 

  
Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických 
výrobních prostorech (91124) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Marie Fusková , IČ 13659057 

  Místo výkonu práce: 
Marie Fusková - Zlín, Bufet autobusové nádraží, Gahurova 4402, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: Marie Fusková , tel.: +420 577 210 320 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 



  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 6 000 do 6 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid provozovny bufetu, cukrárny, výrobního zázemí a prodejny potravin.  
Pracovní doba od 15:00 hodin.  

Poslední zm ěna: 22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039640743 

Požadovaná profese:  Pracovníci sázkového provozu  
  Úředníci sázkových kanceláří (42122) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FORTUNA GAME a.s. , IČ 43003575 
  Místo výkonu práce: FORTUNA GAME a.s. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Zuzana Pavlí čková , e-mail: pavlickova.zuzana@ifortuna.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 35 hod. týdn ě 
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 800 do 11 800 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha klient ů na přepážce 
Výhody: stravenky  

Poslední zm ěna: 26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057200750 

Požadovaná profese:  Účetní  
  Úředníci v oblasti účetnictví (4311) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Helena Škodáková , IČ 48840769 

  Místo výkonu práce: 
Helena Škodáková . provozovna Napajedla, Kvítkovická 1528, 763 61 
Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Martina MACHOVÁ , tel.: +420 734 822 319, e-mail: 
martinamachova74@seznam.cz, adresa: Tasov 86, 696 63 Hroznová Lhota  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost jednoduchého i podvojného ú četnictví.  
Životopis posílejte na email: martinamachova74@sezn am.cz  

Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011920762 

Požadovaná profese:  Referenti logistického centra  
  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o. , IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 
  Místo výkonu práce: Pipelife Czech, s. r. o. - Napajedla, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla  

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová , tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zpracování objednávek na zboží, zajišt ění dopravy, řešení 
reklamací, tvorba skladových doklad ů – příjem/výdej, fakturace, sledování 
vychystání zboží, komunikace uvnit ř firmy o zakázkách 
Požadavky: SŠ vzd ělání, praxi v logistice či skladu, spolehlivost, 
pečlivost, rychlost, časovou flexibilitu, zkušenost se SAPem vítána 
Nabízíme: individuální p řístup ke každému pracovníkovi, po zapracování 
stálou pracovní smlouvu ve stabilní spole čnosti s dlouhodobou tradicí, 
týden dovolené navíc, p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951860787 

Požadovaná profese:  Referent odd ělení Hospoda ření s majetkem  
  Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (44191) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových , IČ 69797111 

  Místo výkonu práce: 
Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových - Odbor Odlou čené 
pracovišt ě Zlín, t řída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: JUDr. Libor T říska , e-mail: libor.triska@uzsvm.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Zajiš ťování správy majetku státu, jeho nabývání, 
uchovávání, prodej a jiné formy dispozice s tímto m ajetkem v územní 
působnosti Odlou čeného pracovišt ě dle zákona č.219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztaz ích v platném zn ění. 
Požadavky: Aktivní p řístup k řešení problém ů, samostatnost, 
spolehlivost, velmi dobrá schopnost komunikace a tý mové práce, 
pečlivost, zkušenosti a praxe se správou majetku výhod ou, ŘP (sk. B), 
uživatelská znalost práce na PC.  
Upozorn ění: V p řípadě, že uchaze č nebude vyrozum ěn do 30 dn ů od data 
přijetí p řihlášky, nepostupuje do dalšího kola výb ěrového řízení. ÚZSVM 
si vyhrazuje právo nesd ělovat uchaze čům, kte ří nebudou vybráni na 
pracovní pozici, která je p ředmětem výb ěrového řízení, důvody takového 
rozhodnutí.  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12997680774 

Požadovaná profese:  Referent odd ělení Hospoda ření s majetkem  
  Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (44191) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových , IČ 69797111 

  Místo výkonu práce: 
Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových - Odbor Odlou čené 
pracovišt ě Zlín, t řída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: JUDr. Libor T říska , e-mail: libor.triska@uzsvm.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Zajiš ťování správy majetku státu, jeho nabývání, 
uchovávání, prodej a jiné formy dispozice s tímto m ajetkem v územní 
působnosti Odlou čeného pracovišt ě dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku 



České republiky a jejím vystupování v právních vztaz ích v platném zn ění. 
Požadavky: Aktivní p řístup k řešení problém ů, samostatnost, 
spolehlivost, velmi dobrá schopnost komunikace a tý mové práce, 
pečlivost, zkušenosti a praxe se správou majetku výhod ou, ŘP (sk. B), 
uživatelská znalost práce na PC. Požadované vzd ělání v oboru právo.  
Upozorn ění: V p řípadě, že uchaze č nebude vyrozum ěn do 30 dn ů od data 
přijetí p řihlášky, nepostupuje do dalšího kola výb ěrového řízení. ÚZSVM 
si vyhrazuje právo nesd ělovat uchaze čům, kte ří nebudou vybráni na 
pracovní pozici, která je p ředmětem výb ěrového řízení, důvody takového 
rozhodnutí.  

Poslední zm ěna: 13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12997690765 

Požadovaná profese:  Vedoucí prodejny nábytku  
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KASVO spol. s r.o. , IČ 16360885 
  Místo výkonu práce: KASVO spol. s r.o. - Zlín, Kvítková 4352, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Soňa Vybíralová , e-mail: sonakasvo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení prodejny a menšího kolektivu, práce na PC, obsluha 
zákazníků, starost o chod celé prodejny 
Požadavky: dobré komunikativní schopnosti, loajalit u, spolehlivost 
Výhody: zam ěstnanecké slevy nábytku  

Poslední zm ěna: 17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688990787 

Požadovaná profese:  Zástupce vedoucího prodejny PLANEO Elektro ZLÍN  
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: FAST ČR, a.s., IČ 26726548 
  Místo výkonu práce: FAST ČR, a.s. - Zlín, Sokolská 5300, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Lucie Emrová , e-mail: lucie.emrova@fastcr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 35 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenosti z maloobchodního prodeje min. 1 rok, v oboru 
elektro výhodou, zkušenosti s vedením kolektivu, mi n. st ředoškolské 
vzdělání, znalost práce na PC (MS office, internet atd.,  SAP výhodou), 
prozákaznický p řístup, orientace na výsledky, výborné komunika ční, 
prodejní a manažerské dovednosti, pozitivní myšlení  a chu ť pracovat a 
učit se novému, časová flexibilita, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost 
Náplň práce: aktivní vyhledávání a oslovování zákazník ů na prodejn ě, 
nabídka, prezentace a prodej zboží, p říslušenství a služeb zákazník ům, 
provozní činnosti na prodejn ě, zastupování vedoucího v jeho 
nepřítomnosti - řízení chodu prodejny, vedení a motivace zam ěstnanc ů, 
plánování docházky, řízení skladových zásob v četně inventarizace, 
objednávání zboží, obousm ěrná komunikace s centrálou, regionálním 
manažerem, práce s vnitropodnikovými informa čními systémy, aktivní 



spolupráce na marketingových aktivitách pobo čkové sít ě 
Nabízíme: práci v zázemí úsp ěšné české nadnárodní spole čnosti (více na 
www.planeo.cz a www.fastcr.cz ), sm ěnnost krátký - dlouhý týden, 
propracovaný systém zaškolení a dalšího vzd ělávání, reálnou možnost 
kariérního a profesního r ůstu, motiva ční výd ělek dle vlastních schopností, 
neformální firemní kulturu, p řátelský kolektiv, atraktivní zam ěstnanecké 
slevy na prodávané výrobky, zvýhodn ěné úvěry pro zam ěstnance, 
dodavatelské sout ěže, firemní oble čení 
Své životopisy zasílejte na emailovou adresu: lucie .emrova@fastcr.cz  

Poslední zm ěna: 22.9.2016 00:13:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983850776 

Požadovaná profese:  Vrátní  
  Vrátní (54141) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Pro Bank Security a.s. , IČ 25387901 

  Místo výkonu práce: 
Pro Bank Security a.s. - Malenovice, t řída 3. kv ětna 1180, Malenovice, 763 
02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Bronislava Plisková , tel.: +420 773 087 670, e-mail: 
bronislavap@probank.cz 

Vlastnosti  volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 70 do 80 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno p ředevším pro OZP I. a II. st.  
Nepřetržitý provoz, ranní sm ěny 12 hod.  
Podmínkou je uživatelská znalost PC, trestní bezúhon nost. 
Náborový p říspěvek až 10 tis. K č, věrnostní odm ěny, dlouhodobá 
perspektiva  

Poslední zm ěna: 13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667960702 

Požadovaná profese:  Vrátní - hlída či 
  Vrátní (54141) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SAS union s.r.o. , IČ 26950120 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Mgr. Markéta Mrá čková , tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Třísměnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická  škola  
  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost, zodpov ědnost, beztrestnost, plná 
pohyblivost (obch ůzky trvají max. 30min) 
- denní, no ční směny  

Poslední zm ěna: 9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839670781 

Požadovaná profese:  Vrátní OZP 
  Vrátní (54141) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Barto ň a Partner s.r.o. , IČ 26810093 
  Místo výkonu práce: Barto ň a Partner s.r.o. - Tluma čov, Mánesova 510, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Martin Dudák , tel.: +420 735 171 157 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 28.2.2018 
  Mzdové rozpětí: od 9 760 do 12 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vyhrazeno zam ěstnavatelem pro osoby se zdravotním 
postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb. Uchazeč musí mít čistý trestní 
rejst řík, certifikát strážného výhodou. Pracovní doba je rozvržena do 12 
hod. sm ěn 19 - 7 hod. (po-pá), 7 - 19, 19 - 7 hod. (víkendy , svátky). 
Náplň práce: evidence vjížd ějících vozidel, obch ůzky 
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zam ěstnavatele nejd říve telefonicky 
(735 171 157) a domluví si sch ůzku - nechodit osobn ě na adresu místa 
výkonu.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964100732 

Požadovaná profese:  Vrátní/informáto ři 
  Vrátní (54141) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGP PLUS SERVICE s.r.o. , IČ 27611388 

  Místo výkonu práce: 
AGP PLUS SERVICE s.r.o. - Otrokovice 1, t ř. Tomáše Bati 1740, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Iveta  Kučová , tel.: +420 730 156 770, e-mail: iveta.kucova@agpplus.cz, 
adresa: Ruská 997, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad 
Černými Lesy  

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno výhradn ě invalidním d ůchodc ům nebo OZZ, 
případně starobním d ůchodc ům.  
Požadujeme odpov ědnost a spolehlivost. 
V případě zájmu zam ěstnavatele kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722230747 

Požadovaná profese:  Vrátný/á - informátor/ka  
  Vrátní (54141) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AGP PLUS SERVICE s.r.o. , IČ 27611388 
  Místo výkonu práce: AGP PLUS SERVICE s.r.o. - Zlín, Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Iveta Ku čová , tel.: +420 730 156 770, e-mail: iveta.kucova@agpplus.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 2.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 



Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je ur čeno výhradn ě invalidním d ůchodc ům nebo OZZ.  
Požadujeme odpov ědnost a spolehlivost. 
Stravenky  

Poslední zm ěna: 21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731800767 

Požadovaná profese:  Vedoucí registrovaná zdravotní sestra  
  Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví (13424) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne , IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne - pracovišt ě, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Věra Luptáková , e-mail: dsefata@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní zp ůsobilost, platné osv ědčení 
k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu , znalost práce na 
pc, organiza ční schopnosti, samostatnost, zodpov ědnost, p říjemné a 
profesionální vystupování. 
Náplň práce: provád ění zdravotních a ošet řovatelských úkon ů, vedení 
zdravotní a ošet řovatelské agendy, vedení menšího týmu pracovník ů, 
komunikace s léka ři a jinými subjekty, individuální plánování pé če o 
seniory a vedení dokumentace individuálního plánová ní. 
 
Výhody: p říspěvek na ošatné, zam ěstnanecká sleva na stravu v za řízení, 
čtvrtletní pracovní ohodnocení, p říspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojišt ění, práce v malém za řízení, jen 19 klient ů 

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870850752 

Požadovaná profese:  Zdravotní sestra  
  Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace (322) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ordinace Integrované Medicíny - ORIEM s.r.o. , IČ 06074740 
  Místo výkonu práce: U Gemini 360, P říluky, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: MUDr. JANA STOD ŮLKOVÁ , e-mail: jana@stodulkova.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na polovi ční pracovní úvazek v nadstandardním prost ředí špi čkově 
vybaveného pracovišt ě. 
 
Středoškolské vzd ělání ve zdravotnictví podmínkou 
Aktivní znalost alespo ň jednoho sv ětového jazyka - výhodou, není 
podmínkou (angli čtina, n ěmčina) 
Svědomitost, nasazení. 
Vůli pracovat v tv ůrčím a dynamickém kolektivu renomovaného 
pracovišt ě. 
 
Náplň práce: zdravotní sestra pro ordinaci Integrované M edicíny 
(akupunktura) ve Zlín ě. 



 
Nabízíme: zam ěstnanecké benefity, dobré platové podmínky .  

Poslední zm ěna: 1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783630777 

Požadovaná profese:  Registrovaná zdravotní sestra  
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne , IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventist ů sedmého dne - pracovišt ě, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: Věra Luptáková , e-mail: dsefata@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 7.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní zp ůsobilost, platné osv ědčení 
k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu , znalost práce na 
PC, organiza ční schopnosti, samostatnost, zodpov ědnost, p říjemné a 
profesionální vystupování. 
Náplň práce: provád ění zdravotních a ošet řovatelských úkon ů, vedení 
zdravotní a ošet řovatelské agendy, komunikace s léka ři a jinými subjekty, 
individuální plánování pé če o seniory a vedení dokumentace 
 
Výhody: p říspěvek na ošatné, zam ěstnanecká sleva na stravu v za řízení, 
čtvrtletní pracovní ohodnocení, p říspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojišt ění, práce v malém za řízení, jen 19 klient ů 

Poslední zm ěna: 8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830160707 

Požadovaná profese:  Registrovaná zdravotní sestra pro Domácí ošet řovatelskou pé či 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Oblastní spolek Českého červeného k říže Zlín , IČ 00426326, 
http://www.cervenykriz.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Oblastní spolek Českého  Červeného K říže Zlín - sídlo, Potoky 3314, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Mgr. Michaela Stýblová , e-mail: zlin@cervenykriz.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, ukon čené st řední vzd ělání  s maturitou - 
zdravotní sestra – nutná registrace, nutný ŘP skupiny B – aktivní řidi č, 
trestní bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost a l oajalita v ůči 
zaměstnavateli. 
Náplň práce: práce zdravotní sestry v térénu pro domácí ošet řovatelskou 
péči 

Poslední zm ěna: 29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597370795 

Požadovaná profese:  Registrovaná zdravotní sestra pro Domácí ošet řovatelskou pé či 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 



Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Oblastní spolek Českého červeného k říže Zlín , IČ 00426326, 
http://www.cervenykriz.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Oblastní spolek Českého Červeného K říže Zlín - sídlo, Potoky 3314, 760 
01 Zlín 1  

  Komu se hlásit: Mgr. Michaela Stýblová , e-mail: zlin@cervenykriz.eu 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený  úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimáln ě 20 hod. týdn ě 

  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost PC, ukon čené st řední vzd ělání s maturitou - zdravotní 
sestra - nutná registrace, spolehlivost, samostatno st a loajalita v ůči 
zaměstnavateli. 
Náplň práce: práce zdravotní sestry v térénu pro Domácí ošet řovatelskou 
péči, trestní bezúhonnost, vhodné I pro osoby v d ůchodu a na MD.  

Poslední zm ěna: 20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890920731 

Požadovaná profese:  Všeobecná sestra s osv ědčením  
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: HVĚZDA, z. ú. , IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Marcela Krk ůtková, vedoucí st ředisek Hospic Hv ězda a Domov senior ů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení prá ce, minimáln ě 12 
hod. týdn ě 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poslední zm ěna: 3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961510735 

Požadovaná profese:  Všeobecná zdravotní sestra s registrací  
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE Otrokovice T. Bati, t ř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Jane čková , e-mail: j.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 500 do 23 500 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzd ělání odpovídající pozici všeobecná zdravotní sestra  s 
registrací, ztotožn ění s posláním Nad ěje, vst řícný a pozitivní vztah k lidem 
s mentálním postižením, trestní bezúhonnost; zdravo tní způsobilost; 
řidi čské oprávn ění skupiny B je výhodou. 
Náplň práce: provádí zdravotní ošet řovatelskou a rehabilita ční péči 
klient ům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením,  zajiš ťuje 



vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem, zajiš ťuje kontakt s 
lékaři a léka řskou pohotovostí. 
Výhody: 6 týdn ů dovolené, p říspěvek na stravování, ro ční odm ěny, 
nabízíme celý prac. úvazek 
Strukturovaný životopis zašlete na adresu: j.janeck ova@nadeje.cz  
CV, elektronicky uložit jako: p říjmení žadatele CV, do p ředmětu emailu 
uvést: všeobecná zdravotní sestra  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740290789 

Požadovaná profese:  Zdravotní sestry  
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ordinace Integrované Medicíny - ORIEM s.r.o. , IČ 06074740 
  Místo výkonu práce: U Gemini 360, P říluky, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: MUDr. JANA STOD ŮLKOVÁ , e-mail: jana@stodulkova.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimáln ě 24 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

POžadavky: st ředoškolské vzd ělání ve zdravotnictví podmínkou, aktivní 
znalost alespo ň jednoho sv ětového jazyka - výhodou, není podmínkou 
(angli čtina, n ěmčina), sv ědomitost, nasazení, v ůli pracovat v tv ůrčím a 
dynamickém kolektivu renomovaného pracovišt ě 
Náplň práce: zdravotní sestra pro ordinaci Integrované M edicíny 
(akupunktura) ve Zlín ě  
Výhody: práce na polovi ční pracovní úvazek v nadstandardním prost ředí 
špi čkově vybaveného pracovišt ě, zaměstnanecké benefity, dobré platové 
podmínky  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936120791 

Požadovaná profese:  Všeobecná sestra  
  Všeobecné sestry se specializací (2221) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , IČ 27661989 

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlí čkovo náb řeží 600, 760 01 
Zlín 1  

  Komu se hlásit: 
Šmakalová Helena , tel.: +420 577 552 509, e-mail: 
helena.smakalova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ vzd ělání, způsobilost k výkonu povolání podle zákona 
96/2004 Sb. 
Pracovní pom ěr na dobu ur čitou. 
Výhody: p říspěvek na stravování, odm ěna za hospodá řský výsledek dle 
KS, možnost ubytování, p říspěvek na ubytování a další dle KS.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9907880798 

Požadovaná profese:  Všeobecné sestry - gynekologické odd ělení  
  Všeobecné sestry se specializací (2221) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Nemocnice ATLAS, a. s. , IČ 60726636 
  Místo výkonu práce: Nemocnice ATLAS, a. s. - sídlo, t řída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Ing. Ivana Malátová , e-mail: malatova@nemocniceatlas.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 400 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platnost osv ědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná sestra nebo por odní asistentka, 
znalost práce na PC, výborné komunika ční a organiza ční schopnosti, 
schopnost empatie, p říjemné vystupování, zdravotní zp ůsobilost, trestní 
bezúhonnost  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883980769 

Požadovaná profese:  Administrativní pracovníci  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: G - Think media s.r.o. , IČ 29351278 
  Místo výkonu práce: G - Think media s.r.o. - Vavrečkova, Vavre čkova 5262, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Klára Janošová , e-mail: projekty@gthink.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní znalost práce na PC (Office), oc hota komunikovat a 
učit se novým postup ům, dobrá znalost češtiny a její gramatiky. 
Náplň práce: zpracování a korektura text ů. 
 

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983780771 

Požadovaná profese:  Administrativní pracovníci  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MAGSY, s.r.o. , IČ 26230224 
  Místo výkonu práce: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Mgr. Ond řej Pavlištík , e-mail: magsy@magsy.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: administrace objednávek, administrativní činnost  
Požadavky: dobrá znalost anglického jazyka, znalost  německého jazyka 
výhodou, velmi dobrá znalost prace na PC (MS Office)  - bude ov ěřeno 
testem v rámci p řijímacího pohovoru, ŘP sk.B výhodou 
Výhody: stravenky  



Poslední zm ěna: 15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011900780 

Požadovaná profese:  Administrativní pracovníci TPV  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: CONTIMADE s.r.o. , IČ 49448382, http://www.contimade.cz 
  Místo výkonu práce: Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u Luhačovic  

  Komu se hlásit: 
Hana Mikul číková , tel.: +420 576 779 154, e-mail: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s technickými výkresy, p říprava výrobní dokumentace, 
příprava podklad ů pro nákup a kooperace  
Požadavky: SŠ vzd ělání- technického zam ěření (nejlépe obor stavební, 
strojní), uživatelskou znalost MS Office, AutoCad, a lespo ň částečná 
znalost NJ a AJ výhodou  

Poslední zm ěna: 1.7.2017 02:00:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809730761 

Požadovaná profese:  Asistenti prodeje  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STP fittings s.r.o. , IČ 27718280, http://www.fusamatic.cz 
  Místo výkonu práce: STP fittings s.r.o. - sídlo, 2. kv ětna 685, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Bc. Pavla K řížková , e-mail: account@stp-fittings.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vy řizování objednávek a požadavk ů zákazníků, tvorba 
dodacích list ů a následná fakturace, komunikace se zákazníky a 
dodavateli, podílení se na b ěžném chodu kancelá ře, práce v systému 
Pohoda a SAP. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, pe člivost, flexibilita, 
zodpov ědnost, komunikativnost, znalost MS Office (p ředevším MS Excel), 
znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost n ěmeckého 
jazyka výhodou, praxe na obdobné pozici výhodou, zn alost SAP výhodou. 
Výhody: flexibilní pracovní doba, seberealizace, za školení, atraktivní 
finan ční ohodnocení, benefity, práci na HPP, další vzd ělávání, firemní 
akce.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964210730 

Požadovaná profese:  Koordináto ři realizace zakázek  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: JADRNÍČEK, spol. s r.o. , IČ 28507819 
  Místo výkonu práce: JADRNÍČEK, spol. s r.o. - Fryšták, Holešovská 399, 763 16 Fryšták  
  Komu se hlásit: Klára Ondrušková , tel.: +420 731 440 503, e-mail: 



klara.ondruskova@jadrnicek.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenost s řízením projekt ů a komunikace se zákazníky, 
schopnost kvalitn ě řídit a koordinovat realiza ční tým, um ět předcházet 
problém ům a efektivn ě se rozhodovat, zvládat pracovat v časové tísni, 
orientaci v technické dokumentaci, ochota cestovat,  samostatnost a 
flexibilita, ŘP. sk. B  
Pracovní nápl ň: řízení a koordinace výrobn ě realiza čních tým ů a jejich 
vedoucích, osobní dohled nad kvalitou realizací zak ázek, spolupráce s 
obchodním odd ělením, komunikace se zákazníkem 
Nabízíme: stabilní zázemí v rozr ůstající se spole čnosti, možnost 
vzdělávání a pracovního r ůstu, platové ohodnocení od vykonané práce, 
procenta z uzav řených zakázek, zam ěstnanecké benefity  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964200739 

Požadovaná profese:  Manažeři exportu  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: RUDOLF JELÍNEK a.s. , IČ 49971361, http://www.rjelinek.cz 
  Místo výkonu práce: Razov 472, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Ing. Martin Déva , e-mail: deva@rjelinek.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Předpokladem je perfektní znalost špan ělského jazyka slovem i písmem - 
rodilý mluv čí, velmi dobrá znalost anglického jazyka, technické  vzdělání 
výhodou, znalost sady Microsoft Office.  
Naplň práce: komunikace se zahrani čními zákazníky, zodpov ědnost za 
zpracování nabídek, vy řizování písemných a telefonních požadavk ů 
týkajících se obchodních vztah ů, vyhledávání nových obchodních 
partner ů, realizace exportních p řípadů 
Výhody: p říspěvek na závodní stravování  

Poslední zm ěna: 15.2.2017 00:34:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12000970757 

Požadovaná profese:  Pomocný administrativní pracovníci  
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Věra Hevrová , IČ 40414221 
  Místo výkonu práce: Věra Hevrová - sídlo, Vršava I 1492, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: JUDr. Ing. Michaela Greplová , e-mail: greplova@agama-diving.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Prosperující zlínská firma (nejv ětší výrobce potáp ěčských oblek ů a 
vlastník nejv ětšího eshopu s pot řebami pro vodní sporty) hledá 
zaměstnance do administrativy (pomocné práce, fakturace ) a expedici 
(chystání a balení balík ů).  
Po dohod ě nabízíme i práci na zkrácení úvazek. Preferujeme aktivní osoby 
(energické, vý řečné, rychlé) s pozitivním p řístupem. Výhodou je znalost 
účetního programu MRP.  
Zájemci posílejte životopis s fotkou ve formátu pdf  na email: 
greplova@agama-diving.cz.  

Poslední zm ěna: 27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063980759 

Požadovaná profese: Referenti státní správy a samosprávy na úseku mysliv osti a ochrany 
přírody a krajiny  

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Město Luha čovice , IČ 00284165, http://www.luhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Město Luha čovice - nám. 28. října - sídlo, nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: 
Ing. Petr Záhorovský , tel.: +420 577 197 459, e-mail: 
zahorovsky@mesto.luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: výhodou vzd ělání v oboru lesnictví, krajinné inženýrství, 
tvorby a ochrany p řírody a krajiny 
Informace na: http://www.mesto.luhacovice.cz/1585-v yberova-rizeni-
verejne-zakazky  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006520772 

Požadovaná profese:  Všeobecní administrativní pracovníci (41100)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Audit.brychtová a.s. , IČ 29297575 
  Místo výkonu práce: Audit.brychtová a.s. - Zlín, Potoky 206, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Šupinová Monika , e-mail: mail@brychtova.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 11 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: st ředoškolské vzdělání ekonomického sm ěru s maturitou, 
základní znalost ú četnictví a da ňové problematiky výhodou, práce s PC, 
pečlivost, spolehlivost, zodpov ědnost, komunikativnost. 
Náplň práce: administrativa, pomocné ú četní práce  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006440747 

Požadovaná profese:  Administrativní konsultant/ka  

  
Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a 
zpracování textů (41) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Workplacements s.r.o. , IČ 01648209 
  Místo výkonu práce: Workplacements s.r.o. - sídlo, t řída Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: JIŘÍ VAJDÁK, Jednatel , tel.: +420 601 229 228, e-mail: vajdakj@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Prace na pc, online komunikace (skype/ Viber/WhatsA pp) v anglickem 
jazyce s klienty v zahranici. 
Výhody: možnost navýšení platu do 30.000 K č. 

Poslední zm ěna: 11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983850708 

Požadovaná profese:  Administrativní pracovníci  

  Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a 
zpracování textů (41) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMA ČOV s.r.o. , IČ 29278449 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tluma čov  

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková , tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
spolehlivost, časovou flexibilitu, znalost PC. 
 
Náplň práce:  
běžná administrativa, komunikace se zákazníky. 
 
Nabízíme: 
zajímavou a zodpov ědnou práci ve stabilní a prosperující spole čnosti.  

Poslední zm ěna: 12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793430784 

Požadovaná profese:  Administrativní pracovníci  

  Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a 
zpracování textů (41) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s., IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ , tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše spole čnost, zabývající záme čnickou výrobu a kovoobráb ěním, 
příjme nového zam ěstnance na pracovní pozici - administrativní 
pracovník/obchodní referent.  
 
Požadujeme: velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost práce na PC 
(MS Office), komunika ční schopnosti, samostatnost, odpov ědnost za 
svou práci, znalost n ěmeckého jazyka výhodou, chu ť učit se.  
 
Pracovní nápl ň: administrace objednávek, komunikace i se zahrani čním 



zákazníkem, zpracování dat v informa čním systému, vykonávání díl čích 
administrativních prací, archivace dokument ů. 
 
Zaměstnanecké výhody):P říspěvek na stravování, 5 dn ů dovolené navíc, 
další zam ěstnanecké výhody. 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo  se 
zaměstnavatelem: telefonicky denn ě od 7 - 15:30 hodin, e-mailem nebo 
osobn ě. 

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050520748 

Požadovaná profese:  Vychovatelé v d ětském koutku  

  Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23593) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Renata Kulesová , IČ 72625279 
  Místo výkonu práce: Renata Kulesová - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Lucie Sýkorová , e-mail: lucie@detskykoutek.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: nerovnom ěrně rozvržená (krátký - dlouhý týden), sm ěna 
12 hodin, 9:00 - 21:00 hod. 
Požadavky: velmi dobrý vztah k d ětem, praxe v práci s d ětmi i zájmového 
charakteru, p říjemné vystupování, trestní bezúhonnost, st ředoškolské 
vzdělání nejlépe pedagogického či zdravotního sm ěru, základní 
komunikace AJ. 
Prosíme o zaslání životopisu s ozna čením "ZLÍN" na e-mail: 
lucie@detskykoutek.cz  

Poslední zm ěna: 13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853410734 

Požadovaná profese:  Vychovatelka školní družiny  

  Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23593) 

Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: 
Základní škola a Mate řská škola Sazovice, okres Zlín, p říspěvková 
organizace , IČ 75023067 

  Místo výkonu práce: Sazovice 78, 763 01 Myslo čovice  

  Komu se hlásit: 
Mgr. Věra Veslíková , tel.: +420 577 121 421,724 976 115, e-mail: 
reditelna@zssazovice.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce,  minimáln ě 5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 2 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provoz ranní družiny v základní škole.  
 
Kontaktujte od 3.8.2017 od 9.00 hod  

Poslední zm ěna: 20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033130782 

Požadovaná profese:  Dělníci potraviná řsé výroby  
  Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci (751) 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Oldřich  Plšek - STAMO, IČ 68083203 
  Místo výkonu práce: Oldřich Plšek - STAMO - Tluma čov, Machovská 912, 763 62 Tluma čov  
  Komu se hlásit: Oldřich PLŠEK , tel.: +420 734 382 202, e-mail: plsekoldrich@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
vaření + příprava pro výrobu rac. výživy (TOFU, TEMPEH). 
Práce vhodná spíše pro muže. 
V případě zájmu kontaktujte zam ěstnavatele e- mailem nebo telefonicky od 
7 - 15 hodin.  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793420793 

Požadovaná profese:  Pracovník/pracovnice v pekárn ě 
  Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci (751) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Přírodní pe čivo Sta ňka Elšíková s.r.o. , IČ 29361338 

  Místo výkonu práce: 
Přírodní pe čivo Sta ňka Elšíková s.r.o. Vizovice, Nádražní 1143, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Svašková , tel.: +420 774 826 887, e-mail: info@prirodnipecivo.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní týden od ned ěle do čtvrtka  
Zaměstnanecké výhody: sleva na vlastní výrobky  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018220718 

Požadovaná profese:  Výrobní ředitel plastiká řské spole čnosti  
  Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě (13211) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o. , IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 
  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PS Č 760 01 
  Komu se hlásit: Martina Chludová , tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 37,5 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 45 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajišt ění výroby vst řikování plast ů v určených lh ůtách dle odpovídající 
kvality, optimalizace výroby, neustálé zlepšování p roces ů a techniky, 
cílevědomé vedení, motivace a kontrola zam ěstnanc ů, zajišt ění plynulého 
provozu ve výrob ě. Vzdělání v oboru pr ůmysl, technologie plast ů, 
strojírenství, NJ,AJ výhodou.  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 07:45:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12815940798 

Požadovaná profese:  Junior Java Developer  



  Vývojáři softwaru (25120) 
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: Microton, s. r. o. , IČ 25312464 
  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, Nad Strán ěmi 4511, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Ing. Milan Šustek , e-mail: microton@microton.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Základní znalost programování v jazyce Java, uvítáme 
zkušenosti s frameworkem Spring.  
Nabízíme: Práce na menších projektech, home-office a ž 2 dny v týdnu, 
příjemné pracovní prost ředí v budov ě zlínské fakulty informatiky.  

Poslední zm ěna: 7.6.2017 13:06:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12824730744 

Požadovaná profese:  Programátor (junior/absolvent)  
  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Microton, s. r. o. , IČ 25312464 
  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Lužné - sídlo, Lužné 995, 763 26 Luha čovice  
  Komu se hlásit: 

 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme programátory se znalostí jazyka Java, C# nebo  Javascript pro 
vývoj webových a mobilních aplikací. Vaše CV prosím zasílejte mailem na 
uvedenou e-mailovou adresu. Pozice je vhodná i pro absolventy.  

Poslední zm ěna: 18.7.2017 14:15:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13023370739 

Požadovaná profese:  Web Developer  
  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Microton, s. r. o. , IČ 25312464 
  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, Nad Strán ěmi 4511, 760 05 Zlín 5  
  Komu se hlásit: Ing. Milan Šustek , e-mail: microton@microton.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalá řské  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme čerstvé absolventy informatiky nebo softwarového inž enýrství 
na VŠ pro práci p ři vývoji webových aplikací. Požadujeme znalost 
webových technologií: HTML/CSS, Javascript.  
Nabízíme práci na pozici vhodné pro rozjezd vaší pro fesní dráhy, kde 



budete mít dostate čný prostor pro nastudování všech pot řebných 
technologií. Budete navíc pracovat v p říjemném moderním prost ředí 
zlínské fakulty informatiky, a pokud to máte do Zlí na daleko, m ůžete 
pracovat až dva dny v týdnu z domu.  

Poslední zm ěna: 4.7.2017 12:36:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12969350760 

Požadovaná  profese:  Zahradnické práce - pomocní d ělníci  
  Zahradníci a pěstitelé (611) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Dalibor Hykel , IČ 75337959 
  Místo výkonu práce: Kvítková 80, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Dalibor Hykel , tel.: +420 608 884 648, e-mail: hykeldalibor@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 140 Kč/hod  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: kladný p řístup k práci  
Náplň práce: zahradnické práce  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991820713 

Požadovaná profese:  Pracovníci zahradního e -shopu  
  Zahradníci floristé a květináři (61133) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Mgr. Lukáš Tobolák , IČ 74103202 

  Místo výkonu práce: 
Mgr. Lukáš Tobolák - Družstevní, Luha čovice, Družstevní 35, 763 26 
Luhačovice  

  Komu se hlásit: Mgr. Lukáš Tobolák , e-mail: prace@pestik.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)  
  Doba zaměstnání: od 11.1.2016 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: objednávání a p říjem zboží po stránce fyzické i 
administrativní, balení zásilek a expedice zboží, d enní komunikace se 
zahradká ři (mail, telefon, chat…), sprava administrace e-sho pů - denní 
prace s po čítačem - nutné rychle a zkušené ovladání, kontrola skladovýc h 
zásob v e-shopech, odesílání zboží Česká pošta, Geis, atd., zodpovídá za 
stav skladu, provád ění inventury skladu, řídí menší tým pod řízených 
 
Požadavky: komunika ční dovednosti na pokro čilé úrovni, pov ědomí o 
zahrádká řských pot řebách a p ěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chu ť do práce, manuální zru čnost 
Vstřícnost, ochota u čit se novým v ěcem, schopnost samostatné i týmové 
práce, smysl pro detail, chápání v ěcí v souvislostech, ovládání PC na 
pokro čilé úrovni podmínkou 
 
Výhody: možnost stabilního a dlouhodobého zam ěstnání v četně 
kariérního r ůstu, perspektivní a zajímavou práci v mladém tv ůrčím 
kolektivu, pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní sm ěny, 
odpovídající ohodnocení 
 
 



 

Poslední zm ěna: 12.7.2017 00:45:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10045860776 

Požadovaná profese:  Zahradníci / skladníci  
  Zahradníci krajináři (61132) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Czech Wool company s.r.o. , IČ 03922391 
  Místo výkonu práce: Czech Wool company s.r.o. - Zálešná, Zálešná I 1381, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Bernátek , tel.: +420 773 922 298, e-mail: martinbernatek91@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, znalost práce s PC  
Náplň práce: lehké údržbové práce v oboru zahradnictví ( sečení trávy), 
mimo letní sezónu práce ve skladu.  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935970732 

Požadovaná profese:  Dělnické profese - zámečníci, mechanici  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 4 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: AL-MARK s.r.o. , IČ 27263185 
  Místo výkonu práce: AL-MARK s.r.o. - Slušovice, Slušovice  
  Komu se hlásit: Ivan Terentyak , tel.: +420 774 711 842, e-mail: al-mark@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 7.9.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha NC stroj ů, gumárna  
Zahrani ční zájemce musí um ět alespo Ň základy češtiny pro b ěžnou 
komunikaci 
Výhody: závodní jídelna, možnost ubytování 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mai l, hlásit se telefonicky 
nebo osobn ě. 

Poslední zm ěna: 7.10.2016 00:13:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11389480720 

Požadovaná profese:  Strojní záme čníci  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KT-KOVO, s.r.o. , IČ 25568680 
  Místo výkonu práce: U Stadionu 5530, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jana Kostková , tel.: +420 577 216 814, e-mail: jana@kt-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 



  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru záme čnické - svářečské práce, svá řečský 
průkaz CO2, znalosti výkresové dokumentace, samostatnos t, 
spolehlivost, ŘP sk. B. 
Výhody: platové ohodnocení dle zkušeností a praxe, příspěvek na 
dopravu. 
Osobnínávšt ěva na pracovišti v dob ě od 8 do 12 hod. nutné p ředem 
zavolat  

Poslední zm ěna: 15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870720772 

Požadovaná profese:  Strojní záme čníci - mechanici  
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MMP METAL s.r.o. , IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavni čkovo náb řeží 5675, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Martin Petrů, tel.: +420 602 792 327, e-mail: petru@mmpmetal.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 Kč/hod  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: orientace v technické dokumentaci, p řesnost, samostatnost, 
chu ť učit se novým postup ům. 
Výhody: dovoz ob ědů s dotací zam ěstnavatele  

Poslední zm ěna: 2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793400714 

Požadovaná profese:  Strojní záme čník, pracovník servisu  
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TAJMAC -ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC -ZPS, a. s. - sídlo, t řída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru , e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

POŽADUJEME: vyu čen ve strojním oboru, praxe strojního záme čníka 
vítána, nutná podmínka ŘP sk. B, spolehlivost, samostatnost, pe člivost. 
Montáž automat ů a různých aplikací dle výkresové dokumentace. Po 
zapracování možnost st řídavé servisní práce ve firmách pat řících do 
skupiny TAJMAC v N ěmecku, Francii nebo Itálii, s odpovídajícím 
mzdovým ohodnocením.  
 
NABÍZÍME: zázemí stabilní strojírenské spole čnosti, zajímavou a 
perspektivní práci, týden dovolené navíc, mzdové oh odnocení dle 
zkušeností a praxe, p říspěvek na stravu, životní pojišt ění, zvýhodn ěné 
firemní volání, mimopracovní akce a další benefity vyplývající z kolektivní 
smlouvy.  

Poslední zm ěna: 6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9180540751 



Požadovaná profese:  Svářeči - zámečníci  
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavi čín, Luha čovská 891, 763 21 Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambr ůzová , tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimáln ě 30 hod. týdn ě 
  Směnnost: Dvousm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný svá řečský pr ůkaz, platný certifikát EN výhodou, čtení 
výkresové dokumentace 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou  nebo osobn ě 
Nabízíme závodní stravování, ro ční platové benefity.  

Poslední zm ěna: 10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494620732 

Požadovaná profese:  Zámečníci  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. , IČ 65278925 
  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760  01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Kamila Balajková , e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 34 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: záme čnická práce -dílce ze železa, montážní celky dle 
požadavku zákazníka 
Požadavky: SOU s výu čním listem, samostatnost a spolehlivost 
Výhody: pracovní obuv, od ěv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zam ěstnance i rodinné p říslušníky, ro ční odm ěny  

Poslední zm ěna: 25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740190782 

Požadovaná profese:  Zámečníci  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BESPO STAV družstvo , IČ 27709264 
  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Jur ča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: záme čnické práce  
Pracovišt ě - Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756460786 

Požadovaná profese:  Zámečníci  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Kovovýroba Hlava s.r.o. , IČ 03647391 
  Místo výkonu práce: Říčanská 1255, 763 12 Vizovice  
  Komu se hlásit: Hlava Vladimír , tel.: +420 603 819 154 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše firma se zabývá výrobou díl ů do stavebních stroj ů.  
Požadujeme: vyu čení v oboru záme čník (svá řečský pr ůkaz výhodou), 
spolehlivost, manuální zru čnost, dobrý zrak, praxe není podmínkou.  
Vhodné pro absolventy st ředních škol.  
Výhody: p říspěvek na stravování  

Poslední zm ěna: 25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050390768 

Požadovaná profese:  Zámečník, dělník  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: DAJZR s.r.o. , IČ 28319826 
  Místo výkonu práce: DAJZR s.r.o. - Otrokovice, t ř. Tomáše Bati 1727, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Iveta ANTOŠOVÁ , tel.: +420 731 616 377, e-mail: fakturace@dajzr.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: záme čnické a dokon čovací práce, šopování nást řikem  
Požadavky: spolehlivost, snaha u čit se  

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630620746 

Požadovaná profese:  Zámečník do automobilového pr ůmyslu  
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Miroslav Urban , IČ 75343410 
  Místo výkonu práce: Miroslav Urban - Celá ČR, Zlín  
  Komu se hlásit: Miroslav Urban , tel.: +420 775 198 800, e-mail: ceskaagentura@gmail.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Turnusové služby  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 50 000 do 60 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme chu ť k práci, zru čnost, orientace ve strojních výkresech.  
Výhody: dlouhodobá jistota práce, plat 50.000,- až 60.000,-. 

Poslední zm ěna: 21.9.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10989700749 

Požadovaná profese:  Všeobecná sestra v sociálních službách.  
  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (32560) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o. , IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Eva Čížová , tel.: +420 778 488 801, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 31.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: poskytování komplexní odborné zdravotní a 
ošet řovatelské pé če v domov ě pro seniory. 
Požadujeme: osv ědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, kladný přístup k senior ům, 
flexibilita, zodpov ědný p řístup, komunika ční dovednosti, uživatelská 
znalost v používání PC, ochota pracovat v týmu, ob čanská a morální 
bezúhonnost, práce v sociálních službách výhodou.  
Nabízíme 5 týdn ů dovolené,možnost stravování pro zam ěstnance  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936050757 

Požadovaná profese:  Zdravotnický asistent  
  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (32560) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrast ěšovská 862, 763 12 
Vizovice  

  Komu se hlásit: Eva Čížová , tel.: +420 778 488 801, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Nepřetržitý provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní nápl ň: poskytování komplexní odborné zdravotní a 
ošet řovatelské pé če v domov ě pro seniory. 
Požadujeme: Vzd ělání - SZŠ obor zdravotnický asistent, kladný p řístup k 
senior ům, flexibilita, zodpov ědný p řístup, komunika ční dovednosti, 
uživatelská znalost v používání PC, chota pracovat v  týmu, ob čanská a 
morální bezúhonnost, práce v sociálních službách vý hodou.  
Nabízíme 5 týdn ů dovolené,možnost stravování pro zam ěstnance  

Poslední zm ěna: 28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936060748 

Požadovaná profese: Stavební práce - zedníci, fasádníci, pomocní d ělníci,  obklada či, 
sádrokartoná ři 

  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 17 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAMESTA, v. o. s. , IČ 26229803 



  Místo výkonu práce: Zlín, t ř. T. Bati, pr ům. areál bud. 22, box 60, 760 01 
  Komu se hlásit: Ihor Silantyev , tel.: +420 773 769 828 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Třída Tomáše Bati, Bud. 22, box 60 Zlín 760 01  
Požadavky: praxe v oboru, ŘP sk. "B" - výhodou (pouze doprava na 
pracovišt ě, není pot řeba pro výkon práce), dobrá komunikace, 
spolehlivost, flexibilita  
Náplň práce: fasády, rekonstrukce, zateplování budov, dl ažby, bourací 
práce  

Poslední zm ěna: 24.1.2017 01:11:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10640170755 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PRUKON s.r.o. , IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - Zlín, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Tomáš Masarik , tel.: +420 778 078 600, e-mail: prukon@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Stavební práce - zdění, omítky, obklady, atd.  
Požadujeme samostatnost, vyu čení v oboru stavebnictví. 
Kontaktovat e-mailem.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649450774 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAVAD s.r.o. , IČ 27672158 
  Místo výkonu práce: STAVAD s.r.o. - Zlínský kraj, Zlínský kraj  
  Komu se hlásit: David Jank ů, tel.: +420 739 634 483, e-mail: info@stavad.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zru čnost, časovou flexibilitu, ochotu a chu ť učit se 
novým v ěcem, základní vzd ělání, vyu čení v oboru není podmínkou. 
Nabízíme: možnost kariérního r ůstu.  

Poslední zm ěna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649210796 



Požadovaná profese:  ZEDNÍCI - OBKLADA ČI 
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Ruslan Osiyuk , IČ 68824131 

  Místo výkonu práce: 

Ruslan Osiyuk - celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno -město, Brno -
venkov, Bruntál, B řeclav, Česká Lípa, České Bud ějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlí čkův Brod, Hlavní m ěsto Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablone c nad 
Niso...  

  Komu se hlásit: Ruslan Osiyuk , tel.: +420 774 489 989, e-mail: rasel555@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

ZEDNÍCI - OBLADAČI - místo výkonu: celá ČR. Kontakt: tel. (kdykoliv p řes 
den), e-mailem či osobn ě na adr. Praskolesy 129 (ve čer). 

Poslední zm ěna: 27.4.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Beroun, číslo volného místa: 
11514340769 

Požadovaná profese:  Sádrokartoná ři 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725830742 

Požadovaná profese:  Stavební d ělník, dlaždi č, zedník.  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SIMOSTAV, s.r.o. , IČ 28273320 
  Místo výkonu práce: SIMOSTAV, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Šikuta , tel.: +420 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz 

Vlastnosti volného  místa  
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimál ně 20 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 28 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavební firma se zam ěřením na dopravní stavby hledá stavební d ělníky, 
zedníky, dlaždi če.  
Místem výkonu práce bubou stavby zam ěstnavatele.  

Poslední zm ěna:  5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 



12972440792 

Požadovaná profese:  Stavební zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EB - stav s. r. o. , IČ 27755371 
  Místo výkonu práce: EB - stav s. r. o. - sídlo, Švermova 192, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Marcela Šim číková , tel.: +420 603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zd ění, zateplování, obkládání, sádrokartony, výkopové práce  
Požadavky: samostatnost, praxe v oboru, řidi čský pr ůkaz skupiny B 
výhodou  

Poslední zm ěna: 14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006450738 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: REVKOM, s. r. o. , IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 14.11.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 19.7.2017 12:35:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699850747 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Tech eco, s.r.o. , IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Aleš B ěhula , e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 27.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Praxe v oboru nutná  

Poslední zm ěna: 10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725770796 



Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Agristav s.r.o. , IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín  
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus , tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: výstavba budov  

Poslední zm ěna: 22.2.2017 00:25:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12041210722 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: EB - stav s. r. o. , IČ 27755371 
  Místo výkonu práce: EB - stav s. r. o. - sídlo, Švermova 192, Malenovice, 763 02 Zlín 4  
  Komu se hlásit: Marcela Šim číková , tel.: +420 603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 15.3.2017 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě Zlín a okolí 35 km  
Náplň práce: zd ění, zateplování, obkládání, sádrokartony, výkopové práce  
Požadavky: samostatnost, praxe v oboru, řidi čský pr ůkaz skupiny B 
výhodou 
Výhody: prémie až do 100% platu  

Poslední zm ěna: 2.4.2017 01:20:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12271630730 

Požadovaná profese:  Zedníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BESPO STAV družstvo , IČ 27709264 
  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín  
  Komu se hlásit: Jur ča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: stavební práce  
Pracovišt ě - Zlínský kraj  

Poslední zm ěna: 25.6.2017 00:45:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756470777 



Požadovaná profese:  Zedníci, obklada či, fasádníci  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 7 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: BELBANG SERVIS s.r.o. , IČ 03808734 
  Místo výkonu práce: Boženy Benešové 1212, 763 61 Napajedla  
  Komu se hlásit: Čevela Miroslav , e-mail: belbang@atlas.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovišt ě: Zlínský kraj  
Požadavky: praxe v oboru min. 2 roky, ŘP sk. "B" výhodou 
Náplň práce: provád ění stavebních prací  
Výhody: finan ční růst  

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
8679180731 

Požadovaná profese:  Zedníci, tesa ři, pomocné stavební práce  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAVOSVIT, a.s. , IČ 25342410, http://www.stavosvit.cz 
  Místo výkonu práce: Vršava I 2538, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jaroslav Pleca , tel.: +420 603 295 990, e-mail: pleca@stavosvit.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní +  praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 23 000 Kč/měsíc  
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na stavbách spole čnosti (novostavby, opravy, 
rekonstrukce) 
Pracovní doba: r ůzná (letní a zimní čas) 
Telefonicky Po - Pá 7-12 hod.  

Poslední zm ěna: 1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764340775 

Požadovaná profese:  Zedník  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 15 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: SHATA STAV CZ, s.r.o. , IČ 25561863 
  Místo výkonu práce: SHATA STAV CZ, s.r.o. - Zlín, Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5  

  Komu se hlásit: 
Yaroslav Shatalin , tel.: +420 573 776 953,733 296 520, e-mail: 
info@shatastav.com 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Pružná pracovní doba  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 7.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  



Poznámka k volnému 
místu: Hledáme spolehlivé zedníky.  

Poslední zm ěna: 26.5.2017 08:25:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9353300758 

Požadovaná profese:  Zedník  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve stavebním st ředisku f. - stavební údržba + 
výstavba.  

Poslední zm ěna: 21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875330731 

Požadovaná profese:  Zedník, pomocný d ělník ve stavebnictví.  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s. , IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Rokytnice - sídlo, Rokytnice 203, 763 21 
Slavi čín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková , tel.: +420 577 051 518,777 783 767, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Nabízené výhody: Podnikové stravování   
Ubytování  

Poznámka k volnému 
místu: Náplň práce: práce p ři výstavb ě a údržb ě stavebních objekt ů. 

Poslední zm ěna: 21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875380783 

Požadovaná profese:  zedník, tesa ř, pomocné stavební práce  
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: STAVOSVIT, a.s. , IČ 25342410, http://www.stavosvit.cz 
  Místo výkonu práce: Vršava I 2538, 760 01 Zlín 1  
  Komu se hlásit: Jaroslav Pleca , tel.: +420 603 295 990, e-mail: pleca@stavosvit.cz 



Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 23 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na stavbách spole čnosti (novostavby, opravy, 
rekonstrukce) 
 
Požadavky:  
Pracovní doba: r ůzná (letní a zimní čas) 
 
V případě zájmu zam ěstnavatele kontaktovat pond ělí až pátek od 7 do 12 
hodin.  

Poslední zm ěna: 30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764330784 

Požadovaná profese:  Stola ř 
  Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (752) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2  
  Komu se hlásit: Jana Dvorníková , tel.: +420 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 do 31.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci. Vyu čení v oboru, pop ř. 
praxi v oboru. 
 
Náplní práce je výroba d řevěných forem pro výrobu železobetonových 
prefabrikát ů. 

Poslední zm ěna: 18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695860715 

Požadovaná profese:  Truhlá ři / Stola ři 
  Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (752) 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Jiří Chmela , IČ 68600488 
  Místo výkonu práce: Paseky 634, 763 11 Želechovice nad D řevnicí  
  Komu se hlásit: Jiří Chmela , tel.: +420 737 331 799, e-mail: chmela.nabytek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyu čen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba, kompletace nábytku, montáž.  
Požadavky: vyu čen v oboru, samostatnost, řidi čský pr ůkaz sk. B 
Výhody: p říspěvek na stravování, po zapracování prémie  

Poslední zm ěna: 23.3.2017 01:26:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385430742 

Požadovaná profese:  Koželuh - dělníci na mokré díln ě 
  Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci (75350) 
  Počet volných míst: 4 



Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: GARA TZL PLUS, s.r.o. , IČ 26009315 

  Místo výkonu práce: 
GARA TZL PLUS, s.r.o. - Otrokovice, budova 52A, areál TOMA Otrokovice, 
budova 52 A, t ř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Ladislav Knytl, jednatel , tel.: +420 776 552 271, e-mail: 
gamahide@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší st řední odborné  
  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VZV výhodou  
Náplň práce: fyzicky náro čnější práce v koželužské výrob ě 

Poslední zm ěna: 6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11309620717 

Požadovaná profese:  Pracovník v koželužské výrob ě 
  Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci (75350) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: Polta s.r.o. , IČ 29238781 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1661, 765 02 Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: 
Polák Robert, Donaczi Richard , tel.: +420 608 884 580, e-mail: 
polak@tcmail.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola  
  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpov ědnost a spolehlivost, výhodou je řízení 
vysokozdvižného vozíku.  
 
Výhody: týden dovolené navíc, stravenky  

Poslední zm ěna: 26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11583060710 

Požadovaná profese:  Zubní instrumentá ři 
  Zubní instrumentáři (53294) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: KLINKOVSKAY s.r.o. , IČ 29218578 
  Místo výkonu práce: Zlín, Smetanova 773  
  Komu se hlásit: Dis. Edita Klinkovská , e-mail: editaklinkovska@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyu čení) 
  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: absolvovaný kurz zubní instrumentá ř, praxe v oboru vítána, 
zájem o obor a jeho znalost, p říjemné vystupování, spolehlivost, 
komunikativnost, znalost práce na PC, schopnost čtyřruční práce - 
asistence 



Výhody: p říspěvek na stravování, pracovní od ěv, školení  

Poslední zm ěna: 27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927560735 

Požadovaná profese:  Zubní léka ř/ka 
  Zubní lékaři (2261) 
  Počet volných míst: 2 

Pracovišt ě a kontakty  
  Firma: MORAVIA DENT, spol. s r.o. , IČ 49435850 

  Místo výkonu práce: 
Moravia Dent, s.r.o., Poliklinika Otrokovice, t ř. Osvobození 1388, 765 02 
Otrokovice 2  

  Komu se hlásit: Andrea Veitová , tel.: +420 775 659 900, e-mail: moraviadent@gmail.com 
Vlastnosti volného místa  

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimáln ě 40 hod. týdn ě 
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Absolvované vysokoškolské vzd ělání v oboru zubního léka ře, 
praxe vítána, komunikativnost, zájem o obor. 
Nabízíme: Prémie p ři výd ělku ordinace, dovolená 25 dní, stravenky. 
Zájemci zasílejte CV na e-mail: moraviadent@gmail.co m 

Poslední zm ěna: 6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12478110750 

Požadovaná profese:  Zubní léka ři bez specializace (22611)  
Pracovišt ě a kontakty  

  Firma: MUDr. Dana Miklášová , IČ 46308687 
  Místo výkonu práce: zdrav.st ředisko Malenovice, Zahradní 642, Malenovice, 763 02  Zlín  4 
  Komu se hlásit: MUDr. Dana Miklášová , tel.: +420 577 105 351 

Vlastnosti volného místa  
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek  
  Směnnost: Jednosm ěnný provoz  
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské  
  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 do 31.8.2017 
  Mzdové rozpětí: od 17 900 do 23 000 Kč/měsíc  

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zam ěstnat cizince.  
Poznámka k volnému 

místu: 
Požadavky: ukon čené VŠ vzdělání, osobní bezúhonnost  
Pozn. Nutné domluvit si sch ůzku nejprve tel. čísle 577 105 351.  

Poslední zm ěna: 2.1.2017 09:04:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10878010778 

 


