
Zlín - volná místa.  
 

Čas vytvoření souboru: 1.4.2019 01:54:43 
Celkem požadavků volných míst: 1324 

Celkem volných míst: 5375 
 

Požadovaná profese: Dekoratéři obchodního domu pro Česko 
  Aranžéři a příbuzní pracovníci (3432) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sconto Nábytek, s.r.o., IČ 25723944 

  Místo výkonu práce: 

Sconto Nábytek, s.r.o. celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, 
Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český 
Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město 
Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec 
nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Bc. Zdeněk Jásek, e-mail: kariera@sconto.cz, adresa: Jeremiášova 947/16, 
Stodůlky, 155 00 Praha 515 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 20.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc, dovolená navíc  
Jiné výhody, další příspěvky, odměnsy a dárky při životních výročích, 
slevy na nákup zboží  
Podnikové stravování, Stravenky 

Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontakt: Bc. Zdeněk Jásek, e-mail: kariera@sconto.cz 
 
SCONTO Nábytek je součástí německého koncernu Hoffner, který patří k 
největším prodejcům nábytku v Evropě. V České republice a na 
Slovensku již více než 20 let neustále rozšiřujeme síť obchodních domů s 
rozsáhlým sortimentem nábytku a bytových doplňků a úspěšně 
pomáháme tisícům našich zákazníků naplňovat jejich sny o krásném 
bydlení. 
 
DEKORATÉRKA/DEKORATÉR OBCHODNÍHO DOMU PRO ČESKO 
 
Náplň práce: 
 
- Pomoc při péči o vizuální vzhled obchodních domů 
- Práce na ploše obchodního domu při vizuálních změnách obchodního 
domu 
 
Nabízíme: 
 
- Perspektivní a stabilní zaměstnání v prosperující nadnárodní 
společnosti 
- Zvyšování kvalifikace formou odborných školení 
- Atraktivní zaměstnanecké slevy na nákup zboží z naší nabídky 
- Věcné dary a finanční příspěvky při životních jubileích a pracovních 
výročích 
- Progresivní nárůst dovolené až do délky 5 týdnů 
- Stravenky ve výši 70,--Kč 
 
Požadujeme: 
 



- ochotu cestovat po obchodních domech /lokalita ČESKO/ 
- aktivní řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič/podmínka/ 
- zaškolení v Čechách na obchodním domě Stodůlky 
- orientace na dosahované výsledky 
- kreativita 
- zkušenost s prací na plotru 
 
Výhody: 
 
- perspektivní zaměstnání v prosperující nadnárodní společnosti 
- možnost dalšího profesního vzdělávání 
- zaměstnanecké výhody 
 
 
Staňte se i Vy členem našeho týmu! 
 
Stravenky a další příspěvky, dovolená navíc, odměnsy a dárky při 
životních výročích, slevy na nákupy zboží 

Poslední změna: 
21.12.2017 01:48:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 5, číslo volného 
místa: 13729580791 

 

Požadovaná profese: Barman/Barmanka 
  Barmani (51320) 

Pracoviště 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: Pavla Bednaříková, tel.: +420 725 977 747, e-mail: provoz@adamantino.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletní obsluha hosta za hotelovým barem, v případě 
potřeby práce číšníka (snídaně/večeře), podílení se na přípravě rautů, 
coffee breaků a dalších individuálních akcí, možnost práce na letní 
zahrádce v letním období. 
Požadavky: komunikativní osobnost se vstřícným přístupem k hostům, 
schopnost učit se novým věcem, čistý trestní rejstřík. 
Nabízíme: zajímavou práci s lidmi, HPP nebo DPP. 
Kontaktovat osobně PO - PÁ 7:00 - 14:00 hod., telefonicky PO - PÁ 7:00 - 
17:00 hod. nebo emailem. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862920706 

 

Požadovaná profese: Obsluha baru 
  Barmani (5132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GE Energie s.r.o., IČ 03491544 
  Místo výkonu práce: GE Energie s.r.o. - Otrokovice, Tylova 950, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ilona Večerková, tel.: +420 777 479 639, e-mail: info@geenergie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 15 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme obsluhu baru v Otrokovicích na Batově. Práce na zkrácený 
úvazek pouze o víkendech.  
Náplň práce: obsluha v baru, znalost práce na PC nutná. 
Plat 100 kč / hod. 

Poslední změna: 
30.1.2019 03:00:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15667010776 

 

Požadovaná profese: Barmani (51320) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Catering mix s.r.o., IČ 04610784 
  Místo výkonu práce: Catering mix s.r.o. - Zlín, Sředová, Středová 7044, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: A. Surmař, tel.: +420 776 826 156, e-mail: a.surmar@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha hostů na provozovně (příprava nápojů), manipulace 
s finanční hotovostí (vyplácení výher), provádění inventur.  
Práce v režimu krátký/dlouhý týden (denní/noční směny) 
Požadujeme: spolehlivost, zodpovědnost, vstřícný přístup k zákazníkům, 
praxe není podmínkou, nováčky zaškolíme 
Nabízíme: smlouvu na HPP, netradiční prostředí, kvalitní pracovní zázemí  

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15529880712 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Markéta Skoupilíková, tel.: +420 731 424 532(7-14hodin), e-mail: 
skoupilikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci. 
Výroba železobetonových prefabrikátů. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14011200794 

 

Požadovaná profese: Dělníci panelárny - betonář 
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (71140) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště 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.: +420 731 427 577, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Výroba betonových prefabrikátů. Manipulace s betonovou směsí, 
břemeny, povrchové úpravy jednotlivých prefa výrobků. 
Výhody: stabilní práce, stravenky/diety, penzijní připojištění, 
výkonnostní, cílové odměny. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kúty 3967, Zlín 
od 8 do 16 hodin. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875460769 

 

Požadovaná profese: Dělník/železář 
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (71140) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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.: +420 731 427 577, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Práce se železem, armování (vázání) plošných a prostorových armatur, 
svařování. Nutná orientace ve výkresové dokumentaci. 
Pracovní smlouva na dva roky. 
Výhody: stabilní práce, stravenky/diety, penzijní připojištění, 
výkonnostní, cílové odměny. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kúty 3967, Zlín 
od 8 do 16 hodin. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875410717 

 

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

Pracoviště 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: Radomír Doležel, tel.: +420 576 015 137 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: spolehlivost, orientaci ve výkresové dokumentaci. 
Náplň práce: vázání armatur ve výrobně betonových prefabrikátů. Vázání 
a stříhání výztuže.  
 



Nabízíme: 
25 dní dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojistění 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14979450720 

 

Požadovaná profese: Železobetonář 
  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (71140) 
  Počet volných míst: 28 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PECO s.r.o., odštěpný závod v ČR, IČ 06378099 
  Místo výkonu práce: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Marco Mičko, e-mail: office@peco-bau.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Ukončené vzdělání a předchozí praxe ve stavebním oboru výhodou, ale 
ne podmínkou. 
Tyto požadavky jsou vítány: řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil. 
Osobní návštěva možná každé úterý v době od 7 do 11 hod.  

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13638720794 

 

Požadovaná profese: Brusiči 
  Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (7224) 

Pracoviště 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: Darina Koláříková, tel.: +420 737 509 918, e-mail: ucetnimzdy@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Hledáme manuálně zručného kolegu, který je přesný a 
pečlivý. Znalost čtení výkresové dokumentace je výhodou. V kolektivu 
uvítáme samostatného a spolehlivého kolegu. 
Nabízíme: 25 dnů dovolené, dotované obědy, férové jednání, dobré 
zaměstnanecké zázemí, peněžní bonusy podmíněné kvalitními výsledky 
společnosti, dobrá dostupnost, práce na ranní směnu.  
Náplň práce: příprava pracovního procesu, seřízení, obsluha a běžná 
údržba stroje, kontrola řezaných dílů. 
Životopis zasílejte na ucetnimzdy@tecnimetal.cz nebo volejte 737 509 
918. 
 
Zaměstnanecké výhody:  
25 dnů placené dovolené, tj. 5 dnů dovolené navíc nad rámec zákona. 
Dotované obědy ze strany společnosti. 
Placené přesčasy. 
Jednosměnný provoz 6:00 - 14:30 
Dobrá dostupnost MHD 200 metrů od pracoviště, cyklostezka 150 metrů a 
úschovna kol pro zaměstnance, kryté parkoviště. 
Dobré zázemí: denní místnost, dotované automaty na kávu, barely s 
vodou v hale. 



Peněžní bonusy podmíněné výsledky společnosti. 
Práce na hlavní pracovní poměr. 
Kontaktujte emailem, telefonicky 8:00-15:00 nebo osobně na adrese 
Nábřeží 578, Zlín od 8:00 do 13:00 hodin. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935280766 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice broušení, leštění 
  Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (7224) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MMP METAL s.r.o., IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: broušení a leštění povrchů kovových nábytkových 
komponentů 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele nebo stravenky 
 
 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902980736 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EDTS, spol. s r. o., IČ 49974998, http://www.edts.cz 
  Místo výkonu práce: EDTS, spol.s r. o. - Otrokovice, Letiště 1578, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Radomír Tomeček, Jednatel, tel.: +420 602 500 070, e-mail: 
tomecek@edts.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 140 do 150 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: obrábění hřídelí, čepů a dalších strojních součástí dle 
výkresové dokumentace 
Požadavky: vyučen v oboru,  
manuální zručnost, technické myšlení, 
chuť učit se novým věcem,trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: zaškolení, zapracování 
smlouva na dobu neurčitou 
bonusy za výborný přístup k práci 
Nástup možný ihned  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390820770 

 

Požadovaná profese: Brusiči 



  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Areál Svitu, Bývalý areal Svitu, Zlín, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Anna Thurnerová, tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz, 
adresa: OC Zlaté Jablko, Dlouhá 5617, 760 01 Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s odlitky různých váhových kategorií, materiálů 
a jejich broušení 
Požadavky: pečlivost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav, chuť pracovat 
Výhody: možnost týdenních záloh 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477990761 

 

Požadovaná profese: Obsluha vertikální brusky 
  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Mužíková Ivana, tel.: +420 736 628 909, e-mail: muzikova@preciz.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 300 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha stroje, broušení dílů z nástrojových ocelí na 
vertikálních bruskách, rozměr magnetu až 1000 x 4000mm. 
Výhody: 13. mzda, stravenky 105,-Kč/den, 5 týdnů dovolené, bonusové 
poukázky, příplatky nad rámec zákoníku práce, příspěvek na penzijní 
připojištění, věrnostní program, firemní akce a další 

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14273870780 

 

Požadovaná profese: Brusiči sklolaminátu 
  Brusiči skla (73153) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: L.A.S.T., spol. s r.o., IČ 40994848, http://www.lastzlin.cz 
  Místo výkonu práce: L.A.S.T., spol. s .r.o., Tečovice 393, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Roman Heinrich, tel.: +420 602 756 802, e-mail: asistentka@lastzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: broušení sklolaminátu - ruční el. bruskou 
Požadujeme: samostatnost, praxe výhodou není podmínkou, vhodné pro 
zdravé osoby.  

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13597310718 

 

Požadovaná profese: Chovatelé a ošetřovatelé koní 
  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 29.10.2018 do 28.10.2020 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošetřování koní v areálu Hřebčína Napajedla 
Požadavky: dobrý vztah ke koním  
Zaměstnanecké výhody: stravenky 

Poslední změna: 
25.11.2018 00:37:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261250755 

 

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

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

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

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

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenost s prací se zvířaty (koně, krývy apod.), spolehlivost, 
osobní zdraví, loajálnost, dobrý vztah ke zvířatům, ŘP na traktor 
výhodou, pracovitost 
Náplň práce: každodenní mistování boxů, vodění koní do výběhu, čištění 
koní, úklid stájí, bránování jezdecké haly, odvoz hnoje, dovoz pilin, 
venkovní práce na ranči oprava ohrad aj.), práce s křovinořezem a další 
potřebné práce kolem ranče 
Výhody: v případě nutnosti zajistíme ubytování, příspěvek na dopravu, 
obědy zdarma, finanční odměny, bonusy (poukázky do wellness apod.) 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10090960732 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZEMET spol. s r.o., IČ 44125925, http://www.zemet.cz 
  Místo výkonu práce: ZEMET spol. s r.o. - farma Mysločovice, Mysločovice, 763 01 Mysločovice 



  Komu se hlásit: Mikoška Aleš, tel.: +420 605 900 966, e-mail: mikoska.ales@tiscali.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošetřování vepřů dle rozpisu, minimální práce s PC , 1 - 2 
víkendy v měsíci dle domluvy 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost a pracovní nasazení 
Výhody: placené přesčasy, závodní stravování 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14060230705 

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé prasat 
  Chovatelé a ošetřovatelé prasat (61212) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LUKROM plus s.r.o., IČ 25329979 
  Místo výkonu práce: LUKROM plus s.r.o. - farma Bábolná, Farma 
  Komu se hlásit: Hana Zemanová, tel.: +420 606 747 144, e-mail: hana.zemanova@lukrom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce se zvířaty 
Požadavky: dobrá tělesná kondice 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773550726 

 

Požadovaná profese: Dojička, ošetřovatelka hospodářských zvířat 
  Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zemědělské družstvo Olšava, IČ 00135313 
  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Věra Saňáková, tel.: +420 739 573 516, e-mail: zd_olsava@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
důležitý kladný vztah ke zvířatům. Práce o sobotách, nedělích a o 
svátcích dle rozvržení směn vedoucím. 
Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic - 
pracoviště VKK. 
Zaměstnanecké výhody:  
příspěvek na stravné. 
Kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977320760 

 



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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádveřice 425, Zádveřice-
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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat 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 osobně na pracovišti ve 
stejnou dobu. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132910773 

 

Požadovaná profese: Pracovníci živočišné výroby 
  Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZÁLESÍ agro a.s., IČ 04460740 
  Místo výkonu práce: Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Michaela Zábojníková, tel.: +420 577 155 224,601 122 323, e-mail: 
person@zalesi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Ošetřování a krmení masného skotu, práce při telení krav a 
ošetřování telat  
Opravy a budování zařízení pastvin (hrazení, napajedla ) 
Mechanizované práce při sklizni pícnin a ošetřování pastvin 
Drobné opravy strojů a zařízení 
Požadavky: Řidičský průkaz sk. B, T (popř. C), Dobrý vztah k 
hospodářským zvířatům 
Dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice 
Zaměstnanecké výhody: Obědy za 35Kč, týden dovolené navíc, příspěvek 
na penzijní připojištění, ubytování. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky PO-PÁ od 6:30 do 15:00 hodin. 

Poslední změna: 
27.11.2018 01:55:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15162760738 

 

Požadovaná profese: Stájník, ošetřovatel hospodářských zvířat 
  Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zemědělské družstvo Olšava, IČ 00135313 
  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Věra Saňáková, tel.: +420 739 573 516, e-mail: zd_olsava@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
vyhrnování chlev.mrvy a stlaní ve stáji, nahánění krav na dojírnu - kladný 
vztah ke zvířatům je důležitý. Práce o sobotách, nedělích a o svátcích dle 
rozvržení směn vedoucím. 
Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic - 
pracoviště VKK. 
Zaměstnanecké výhody: 
příspěvek na stravné. 
Kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977380706 

 

Požadovaná profese: Dojič / dojička 
  Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (6121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Josef Svízela, IČ 60374977 
  Místo výkonu práce: farma Velký Ořechov, Velký Ořechov 90, 763 07 Velký Ořechov 
  Komu se hlásit: Svízela, Svízelová, tel.: +420 577 996 077 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravování 

Poslední změna: 
24.10.2018 00:44:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15105910784 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Moonlight international trading&consulting s.r.o., IČ 07051859 

  Místo výkonu práce: 
Moonlight international trading&consulting s.r.o. - Otrokovice, tř. 
Spojenců 727, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
VALIDBEG MUKHAMMAD, tel.: +420 608 057 333, e-mail: 
moonlightczech@seznam.cz, adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 
Praha 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 15.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost indické kuchyně, znalost AJ pasivně, výhoda předchozí praxe 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399710723 

 

Požadovaná profese: Cukráři - specialisté na balkánské zákusky 
  Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: Mumin Mehmedi, IČ 06051693 
  Místo výkonu práce: náměstí Míru 63, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mumin Mehmedi, tel.: +420 773 004 555, e-mail: mumin.70@hotmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 17 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: certifikát - cukrář 
Náplň práce: příprava baklavy, kadaif, tufahi 
Výhody: ubytování a strava zdarma 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773590787 

 

Požadovaná profese: Cukrář/ka 
  Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BAREST s.r.o., IČ 29272041 

  Místo výkonu práce: 
BAREST s.r.o. - Topas Club Brumov, Družba 1218, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Lišková Marie, tel.: +420 773 358 883 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování, stravenky.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15014120751 

 

Požadovaná profese: Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
vyučení v oboru nebo praxe v oboru. 
 
Pracovní doba 7,5 hod/denně, jen ranní směna, 25 dnů dovolené, zam. 
stravování, příspěvek na penzijní připojištění, levný tarif u T-mobile, 
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku. 



Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14489320778 

 

Požadovaná profese: Barman/barmanka/číšník/servírka 
  Číšníci a servírky (5131) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27690300 

  Místo výkonu práce: 
TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o. - Potrefená Husa, třída Tomáše Bati 
201/8, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Macháčková, Šuba, tel.: +420 724 541 955,577 019 555, e-mail: 
husazlin@tripoli.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava nápojů, zodpovědnost za svěřený úsek, inventury.  
Výhody: zaměstnanecká strava 
Osobní návštěva: všechny dny od 9:30 do 11:00 a od 15:00 do 18:00 hod. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820820766 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Baltaci Napajedla s.r.o., IČ 06410103 
  Místo výkonu práce: Masarykovo náměstí 212, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Eliška KRAJČOVÁ, personalistka, tel.: +420 734 513 537(po-pá:7-17hodin), 
e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace Baltaci Napajedla přijme do svého týmu posilu na pozici 
číšník/servírka. 
Náplní práce je obsluha hostů ve stylové dřevěné restauraci se 
zaměřením na tradiční českou gastronomii. 
Očekáváme od vás ochotu učit se novým věcem, dále se vzdělávat, ale 
především pozitivní vztah k restauračnímu provozu. Směny krátký/dlouhý 
týden. 
 
Zaměstnanecké výhody: mimo zázemí stabilní společnosti působící na 
trhu gastronomie a ubytování již řadu let, nabízíme i širokou škálu 
firemních benefitů od možnosti ubytování, přes slevy na služby firemní i 
našich partnerů, tak i zdarma různé druhy vzdělávání a školení. Kurzy 
angličtiny pro začátečníky i na profi úrovni probíhají každý týden, 
odborná školení pak v průběhu roku. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14477220707 

 

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

Pracoviště 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: Stanislav Kobylka, tel.: +420 778 485 224, e-mail: stravovani@hotel-ambra.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Turnusové směny - 6:30-22:00 (celý den / ranní / 
odpolední) 
Náplň práce: Obsluha hostů v restauraci hotelu, snídaně, obědy, večeře, 
včetně souvisejících činností obvyklých restauračních zařízeních, 
spolupráce s vedením restaurace a kuchyně, obsluha hotovostní a 
bezhotovostní pokladny, obsluha při slavnostních a mimořádných 
příležitostech 
Požadavky: Komunikativní osoba, příjemné, vstřícné vystupování a 
jednání s hosty, empatie, barmanský, sommeliérský kurz a další vzdělání 
s oboru výhodou. Znalost pravidel a manipulace s pokladní hotovostí, 
poctivost při nakládání se svěřenými prostředky. Znalost nejméně 1 
cizího jazyka - angličtina, němčina (ruština) 
Výhody: ráce v příjemném kolektivu, v pravidelných směnách, volné 
vánoční svátky, po zapracování platový růst růstu (osobní ohodnocení za 
znalost jazyka, odborné vzdělání,..), mzda v pravidelných termínech, 
osobní ohodnocení, finanční odměny, možnost ubytování v blízkosti 
pracoviště, možnost seberealizace, příspěvek na pracovní oblečení, 
stravování v místě a za zvýhodněnou cenu (30 Kč), volný vstup do 
hotelového bazénu, slevy na produkty a konzumaci,..  

Poslední změna: 
29.3.2019 14:06:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14745190773 

 

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

Pracoviště 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: Stanislav Kobylka, tel.: +420 778 485 224, e-mail: stravovani@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Turnusové směny - 6:30-22:00 (celý den / ranní / 
odpolední) 
Náplň práce: Obsluha hostů v restauraci hotelu, snídaně, obědy, večeře, 
včetně souvisejících činností obvyklých restauračních zařízeních, 
spolupráce s vedením restaurace a kuchyně, obsluha hotovostní a 
bezhotovostní pokladny, obsluha při slavnostních a mimořádných 
příležitostech 
Požadavky: komunikativní osoba, příjemné, vstřícné vystupování a 
jednání s hosty, empatie, barmanský, sommeliérský kurz a další vzdělání 
s oboru výhodou. Znalost pravidel a manipulace s pokladní hotovostí, 
poctivost při nakládání se svěřenými prostředky. Znalost nejméně 1 
cizího jazyka - angličtina, němčina (ruština) 
Výhody: ráce v příjemném kolektivu, v pravidelných směnách, volné 
vánoční svátky, po zapracování platový růst růstu (osobní ohodnocení za 



znalost jazyka, odborné vzdělání,..), mzda v pravidelných termínech, 
osobní ohodnocení, finanční odměny, možnost ubytování v blízkosti 
pracoviště, možnost seberealizace, příspěvek na pracovní oblečení, 
stravování v místě a za zvýhodněnou cenu (30 Kč), volný vstup do 
hotelového bazénu, slevy na produkty a konzumaci,..  

Poslední změna: 
26.2.2019 12:27:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261110784 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky 
  Číšníci a servírky (5131) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Moonlight international trading&consulting s.r.o., IČ 07051859 

  Místo výkonu práce: 
Moonlight international trading&consulting s.r.o. - Otrokovice, tř. 
Spojenců 727, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
VALIDBEG MUKHAMMAD, tel.: +420 608 057 333, e-mail: 
moonlightczech@seznam.cz, adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 
Praha 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 do 15.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

výhoda předchozí praxe 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399740793 

 

Požadovaná profese: Číšníci a sevírky 
  Číšníci a servírky (5131) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pivovar Chmelnice s.r.o., IČ 04828500 
  Místo výkonu práce: Palackého 115, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Tereza Janečková, tel.: +420 739 579 870, e-mail: 
tereza.janeckova@pivovarchmelnice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 40 
hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro restauraci a hotel Chmelnice hledáme spolehlivé posily do našeho 
týmu a to na pozici servírka. 
Nabídnout můžeme celý úvazek, 1/2 úvazek nebo brigádu, které mohou 
využít například studenti nebo rodiče malých dětí. 
Zkušenosti nejsou podmínkou, hlavně ochota učit se novým věcem, chuť 
pracovat a dobrá nálada.  
Více informaci Vám rádi poskytneme osobně, nebo na telefonním čísle a 
e-mailu 
Podle praxe a úvazku hrubá mzda od 105,-Kč/hod do 140,-Kč/hod. 
Zkušené uvítáme a nezkušené rádi zaučíme. 

Poslední změna: 
8.2.2019 02:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15720890784 

 

Požadovaná profese: Číšníci/servírky 



  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PAHRBEK s.r.o., IČ 49975005 
  Místo výkonu práce: Pahrbek 735, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Václavík Roman, tel.: +420 733 311 121, e-mail: recepce@pahrbek.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha hostů v restauraci, akcích, catering, práce s 
pokladnou + účtování,  
 
Požadavky: pracovitost, flexibilita, příjemné vystupování, spolehlivost, 
důslednost, PC - restaurační program (výhodou). Vítáme znalost jazyků. 
 
Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 
možnost seberealizace 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549390710 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jana Duroňová, IČ 64324087, http://www.senkvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Jana Duroňová - Valašský šenk, VALAŠSKÝ ŠENK, Lázeňská 451, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Jana Duroňová, tel.: +420 577 452 652, e-mail: info@senkvizovice.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, trestní bezúhonnost, smysl pro pořádek, 
práce v sobotu i neděli 

Poslední změna: 
10.11.2018 01:57:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14896940774 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Božena Jílková, IČ 10567259 
  Místo výkonu práce: Božena Jílková - hotel Litovel, Dr. Veselého 329, 763 26 Luhačovice 
  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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Poznámka k volnému 

místu: 
Telefonicky 8-18 hod. 
Příspěvek na stravu. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176260752 

 

Požadovaná profese: Číšník, servírka. 
  Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázně Luhačovice, a. s. - Alexandria, Masarykova 567, 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru, nebo praxe v oboru výhodou, 
profesionální přístup, samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat 
ve směnném provozu, přijmeme i šikovného absolventa 
Nabízíme: náborový příspěvek ve výši 3 000-10 000,- Kč! 
Benefity:  
Pracovní doba 7,5 hod/denně, 25 dnů dovolené, zaměstnanecké 
stravování, přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, pracovní 
oděv který i pereme, zvýhodněné výměnné rekreace do Jáchymova, 
Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, levný tarif u mobilního 
operátora, možnost zaměstnaneckého ubytování za nízké ceny, příležitost 
aktivně se podílet na banketech, recepcích nebo podobných kulinářských 
akcích špičkové úrovně, účast na gastro seminářích pod vedením 
odborníků  
zvýhodněná výměnná rekreace, příspěvek na penzijní připojištění, 
celodenní stravování, levné ubytování 

Poslední změna: 
20.10.2018 02:07:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169600790 

 

Požadovaná profese: Hotelový číšník, hotelová servírka 
  Číšníci a servírky (5131) 

Pracoviště 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, e-mail: director@lesni-hotel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přivítáme příjemného kolegu/kolegyni do našeho kolektivu. Zajetý 
podnik, korektní jednání, jistota... Zdarma hotelové wellness. 
Zájemci o pracovní místo se hlásí telefonicky (kdykoliv), osobně (PO - PA 
v době od 9:00 do 15:00 hod.) nebo e-mailem (director@lesni-hotel.cz). 

Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726570716 

 



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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:obsluha hostů restaurace a spouštění bowlingu dle 
objednávek 
Požadavky:bezúhonnost, čistota, serióznost, poctivost, příjemné 
vystupování  
Veškeré zaměst.výhody + po 3 měsících náborový příspěvek 10000,- kč 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783510788 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pivovar Vraník s. r. o., IČ 26919214 
  Místo výkonu práce: Pivovar Vraník s. r. o. - sídlo, Trnava 23, 763 18 Trnava u Zlína 

  Komu se hlásit: 
Slávka Vraníková, tel.: +420 602 110 303, e-mail: 
slavkavranikova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Týdenní turnusy, dle domluvy možnost jiné pracovní doby 
Možnost ubytování, příspěvek na stravu 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628520788 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, 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: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
vyučení v oboru, nebo praxe v oboru výhodou, profesionální přístup, 



samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat ve směnném provozu, 
přijmeme i šikovného absolventa 
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 3 000-10 000,- Kč! 
 
Benefity:  
Pracovní doba 7,5 hod/denně, 25 dnů dovolené, zaměstnanecké 
stravování přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, pracovní 
oděv, který i pereme, zvýhodněné výměnné rekreace do Jáchymova, 
Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, levný tarif u mobilního 
operátora, možnost zaměstnaneckého ubytování za nízké ceny, příležitost 
aktivně se podílet na banketech, recepcích nebo podobných kulinářských 
akcích špičkové úrovně, účast na gastro seminářích pod vedením 
odborníků  

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14498460797 

 

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 42,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 9.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha restaurace, součinnost při akcích 
Požadavky: flexibilita, chuť pracovat a učit se novým věcem. 
Nevyučeného zaučíeme. 
Výhody: stravenky, sportovní aktivity 

Poslední změna: 
5.7.2018 02:12:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14734590710 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: BAREST s.r.o., IČ 29272041 

  Místo výkonu práce: 
BAREST s.r.o. - Topas Club Brumov, Družba 1218, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Lišková Marie, tel.: +420 773 358 883 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování, stravenky.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15026560710 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Vít Nejez, IČ 68600445 
  Místo výkonu práce: Pohostinství Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice 



  Komu se hlásit: Vít Nejez, tel.: +420 603 579 373 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 55 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru 
Výhody: přivýdělek na svatbách a oslavách 
Kontaktujte telefonicky. 

Poslední změna: 
1.11.2018 01:59:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15281140702 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NICOMA, s. r. o., IČ 25530542 
  Místo výkonu práce: NICOMA, s. r. o. - sídlo, Osvobození 54, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Jana Baloušková, tel.: +420 608 270 983, e-mail: j.balouskova@nicoma.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
číšník/ servírka na pivnici bez vaření 
Požadavky: 
chuť pracovat, příjemné vystupování 
Zaměstnanecké výhody: 
po zaučení možný nárůst platu 
Kontaktovat p. Balouškovou Janu na tel.číslo 608 270 983 od 7:00 - 19:00 
hod. nebo e-mailem: j.balouskova@nicoma.cz osobně po telefonické 
domluvě. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15377620782 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: IMAGE OF CHELSEA s.r.o., IČ 07678258 
  Místo výkonu práce: Lešetín I 674, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Lukáš Anděl, tel.: +420 735 847 299, e-mail: zlin@chelseapub.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: Zaměstnanecké slevy,stravování 
Kontakt telefonicky v odpoledních hodinách po 14 hod. 

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15530000798 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Michaela Šenkeříková, IČ 05592224 



  Místo výkonu práce: Michaela Šenkeříková - Ranč U Sedmi kulí, Nedašov 172, 763 32 Nedašov 
  Komu se hlásit: Michaela Šenkeříková, tel.: +420 739 448 390, e-mail: info@rancu7kuli.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 5.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru výhodou (ne však podmínkou), ŘP sk.B, 
spolehlivost, pracovitost, ochota učit se novým věcem, příjemné 
vystupování. Směnnost: po domluvě se zaměstanavatelem. POZN. 
Zájemci se hlásí nejrpve tel.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15638470757 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MIKOSTAR s.r.o., IČ 02298091 
  Místo výkonu práce: MIKOSTAR s.r.o. - Luhačovice, Jurkovičova alej 858, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Martina Molek Lacigová, e-mail: manager@hotel-harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro hotelovou restauraci v Luhačovicích hledáme kolegu/kolegyni na 
pozici číšník/servírka. 
Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, pečlivost. 
Praxe není podmínkou. 
Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování zdarma, sleva na wellness, 
sleva na stravování. 
Kontaktovat emailem. 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659490754 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: HLAPO s.r.o., IČ 26925711 

  Místo výkonu práce: 
HLAPO s.r.o. - pracoviště, Penzion "U HRÁZE", Hlavní 36, Pozlovice, 763 
26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Jaroslav Polakovič, tel.: +420 731 117 943, e-mail: info@penzionuhraze.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obsluha hostů v běžném provozu restaurace. Zodpovědnost 
za řádné vystavení účtu hostům. Kontrola pokladny a inventura při 
předání. Udržování čistoty na pracovišti. 
Zaměstnanecké výhody: zvýhodněné stravování v restauraci, možnost 
přespání mezi směnami. 



Kontaktovat e-mailem: penzionuhraze@seznam.cz nebo telefonicky po 
10:00 hod. na tel. čísle 731117943 

Poslední změna: 
30.1.2019 03:00:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15667000785 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dominika Slabíková, IČ 04390679 

  Místo výkonu práce: 
Dominika Slabíková - Koliba Valašské Klobouky, Brumovská 196, 766 01 
Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Dominika Slabíková, tel.: +420 732 362 269 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 12.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru výhodou ne však podmínkou.  
Náplň práce: obsluha v restauraci. 
POZN: Nutné domluvit si schůzku nejprve tel.  

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742360764 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Baltaci U Náhonu s.r.o., IČ 06360785 
  Místo výkonu práce: Podvesná IV 3946, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Eliška Krajčová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je obsluha hostů v hotelové restauraci. Směnnost je 
krátký/dlouhý týden v čase 10:00 – 22:00. 
Restaurace se zaměřuje na českou i mezinárodní kuchyni a sezonní 
trendy.  
Čeká Vás příjemné prostředí a přátelský kolektiv. 
Očekáváme od vás ochotu učit se novým věcem, dále se vzdělávat, ale 
především pozitivní vztah k restauračnímu provozu. 
Výhody: mimo zázemí stabilní společnosti působící na trhu gastronomie 
a ubytování již řadu let, nabízíme i širokou škálu firemních benefitů od 
možnosti ubytování, přes slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i 
zdarma různé druhy vzdělávání a školení. Kurzy angličtiny pro 
začátečníky i na profi úrovni probíhají každý týden, odborná školení pak v 
průběhu roku. 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804240750 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obsluha hostů, snídaně, obědy, večeře, drobný prodej 
zákusků apod., příprava nápojů, bezúhonnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, schopnost pracovat samostatně, dobrá komunikace s 
lidmi, poctivost, čistý trestní rejstřík, možnost zaučení. 
Zaměstnanecké výhody: zaměstnanecká strava. 
Kontaktovat telefonicky - v denní dobu, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
30.3.2019 09:15:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839870790 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru nebo praxe v oboru výhodou, profesionální 
přístup, samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat ve směnném 
provozu, přijmeme i šikovného absolventa. 
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 3000 - 10000,-Kč! 
Benefity: pracovní doba 37,5 hod./týdně, 25 dnů dovolené, 
zaměstnanecké stravování, přátelský kolektiv a moderní pracovní 
prostředí, pracovní oděv, který pereme, zvýhodněné výměnné rekreace 
do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseniku, levný tarif u 
mobilního operátora, možnost zaměstnaneckého ubytování za nízké 
ceny, příležitost se aktivně podílet na banketech, recepcích nebo 
podobných kulinářských akcích špičkové úrovně, účast na gastro 
seminářích pod vedením odborníků. 
Zaměstnanecké výhody: zvýhodněná výměnná rekreace, příspěvek na 
penzijní připojištění, stravování, ubytování. 
Kontakt osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914640718 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Janků, IČ 12745103 

  Místo výkonu práce: 
Marie Janků - Příluky, Restaurace MAJA, Pekárenská 382, Příluky, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Marie Janků, tel.: +420 734 455 522 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky 13 - 18 hod. nebo osobně 
na pracovišti.  

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935250793 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (5131) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Dagmar Hlaváčková, e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Jazykové znalosti: 
Angličtina - Pasivní, není podmínkou  
Ruština - Pasivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
*základní vzdělání 
*vyučení oboru vítáme, není podmínkou 
*spolehlivost a zájem na sobě pracovat 
*příjemné jednání a vystupování 
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní způsobilost 
 
Nabízíme: 
•silné zázemí stabilní české společnosti 
•motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
•roční odměnu 
•příjemné pracovní prostředí 
•samostatnou práci 
•možnost seberealizace 
•možnost využít dalšího vzdělávání 
•zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
•možnost ubytování 
•zajištění stravování 
•příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454330715 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (5131) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 



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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Jazykové znalosti: Angličtina - Pasivní, KOMUNIKATIVNĚ VÝHODOU 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
• vyučení v oboru 
• spolehlivost a zájem na sobě pracovat 
• příjemné jednání a vystupování 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• časovou flexibilitu 
• komunikativní znalost některého z jazyků AJ, NJ, RJ vítána 

Poslední změna: 
27.11.2018 12:17:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14907170782 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 21.4.2019 do 19.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 750 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce probíhají dle zakázek v rámci České republiky. 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914680779 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: Eustech s.r.o., IČ 07392052 

  Místo výkonu práce: 

Eustech s.r.o. - pracoviště celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Marián Géci, jednatel, tel.: +420 720 028 844, e-mail: info@eustech.cz, 
adresa: Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.1.2019 do 3.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 14 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce okres Pardubice, případně celá ČR dle zakázek firmy.  
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na dopravu, zajištěné ubytování.  
První kontakt e-mailem.  

Poslední změna: 
15.12.2018 02:13:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15351260741 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLA - TEX spol. s r.o., IČ 06093426 
  Místo výkonu práce: ZLA - TEX spol. s r.o. Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ivan Varga, tel.: +420 774 923 684 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR, pomocné práce na 
stavbách.  
- vzdělání není rozhodující, časová flexibilita, komunikativní schopnosti, 
ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva - Nivy 5358, 760 01 Zlín, výběrové řízeni bude probíhat v 
terminu:  
Každou středu od 9:00 - 11:00 hod. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14669770751 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KONDOR STAV, s.r.o., IČ 29193028 
  Místo výkonu práce: KONDOR STAV, s.r.o. Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavlo Popovych, tel.: +420 777 122 055 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce dle zakázek ve Zlínském kraji. 
Kontaktujte telefonicky nebo osobně ve čtvrtek na adrese Ireny 
Veselkové 345, Zlín od 8:00 do 12:00 hodin. 

Poslední změna: 
14.12.2018 03:43:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14872460787 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KRAUS REAL s.r.o., IČ 02094771 
  Místo výkonu práce: KRAUS REAL s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Silvie Dřímalová, tel.: +420 602 580 425, e-mail: krausmotors@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 4.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na stavbách v rámci zlínského okresu. 
Požadavek ŘP sk. B (skupina C výhodou). 
Kontaktujte emailem, telefonicky od 8 do 16 hodin nebo osobně v 
pracovní dny na adrese Anénská 245, Zlín - Jaroslavice od 8:00 do 12:00 
hodin. 

Poslední změna: 
2.2.2019 00:13:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15522130703 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLA - TEX spol. s r.o., IČ 06093426 
  Místo výkonu práce: ZLA - TEX spol. s r.o. Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: SERHII RODAK, tel.: +420 774 923 684 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 17.3.2019 do 15.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR, pomocné práce na 
stavbách.  
- vzdělání není rozhodující, časová flexibilita, komunikativní schopnosti, 
ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva - Nivy 5358, 760 01 Zlín, výběrové řízeni bude probíhat v 
terminu:  
Každou středu od 9:00 - 11:00 hod. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15591060746 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VZ TRANS s.r.o., IČ 26900688 
  Místo výkonu práce: VZ TRANS s.r.o. - 1, Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vasyl Zhuhan, tel.: +420 777 063 483, e-mail: vz-trans-stav@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2019 do 1.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 760 do 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese K Pasekám 
1553, Zlín v pondělí od 8:00 do 10:00 hodin. 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749520722 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KONDOR STAV, s.r.o., IČ 29193028 
  Místo výkonu práce: KONDOR STAV, s.r.o. Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavlo Popovych, tel.: +420 777 122 055 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 28.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935230714 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve stavebnictví, stavební práce 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 14.4.2019 do 12.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 750 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce probíhají dle zakázek v rámci České republiky. 
Náplň práce: dělníci ve stavebnictví 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854710723 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve stavebnictví, stavební práce 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.5.2019 do 2.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 750 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce probíhají dle zakázek v rámci České republiky. 
Náplň práce: dělníci ve stavebnictví 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984960771 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výstavbě budov 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VZ TRANS s.r.o., IČ 26900688 
  Místo výkonu práce: VZ TRANS s.r.o. - pracoviště Tečovice, Tečovice 353, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Vasyl Zhuhan, tel.: +420 777 063 483, e-mail: vz-trans-stav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 do 15.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 800 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přípravné a dokončovací stavební práce. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese K Pasekám 
5460, Zlín v pondělí od 8:00 do 16:00 hodin. 

Poslední změna: 
21.12.2018 02:13:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15503020733 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bespos s.r.o., IČ 02840499 
  Místo výkonu práce: Komárov 12, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: BESPOS s.r.o., tel.: +420 775 748 393 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 31.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Zlínský kraj 
Náplň práce: pomocné stavební práce 
Hlásit se telefonicky 8-14 hod.  

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14413770776 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělnici na stavbě 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 17 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STAMESTA, v. o. s., IČ 26229803 



  Místo výkonu práce: Prům. areál, 22. budova, box 60, třída Tomáše Bati 2694, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ihor Silantyev, tel.: +420 773 769 828, e-mail: silantyev@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Třída Tomáše Bati 2694, Bud. 22, box 60 Zlín 760 01  
Náplň práce: zednické, pomocné stavební práce, fasády 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15393890786 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci při montáži lešení 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: RUDOLF lešení, s.r.o., IČ 27741885 
  Místo výkonu práce: Holešovská 423, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Tomáš Rudolf, tel.: +420 728 538 380, e-mail: asistentka@rudolfleseni.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Schopný, pracovitý, zodpovědný, ŘP sk. "B" sk. "C" výhodou, nikoli 
podmínkou 
Platební podmínky: po zapracování 20.000 čistá mzda + stravenky 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15377520775 

 

Požadovaná profese: Pomocní stavební dělníci 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BELBANG SERVIS s.r.o., IČ 03808734 
  Místo výkonu práce: BELBANG Servis s.r.o., Trnava 137, 763 18 Trnava u Zlína 
  Komu se hlásit: Čapelja Pavel, tel.: +420 773 952 729, e-mail: capeljapavel@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocní pracovníci v oblasti stavebnictví 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15086140729 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CENTRING spol. s r.o., IČ 44005458, http://www.centring.cz 



  Místo výkonu práce: Tečovská 1052, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Michal Císař, tel.: +420 577 102 862,608 964 903 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 30.11.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce okres Zlín, max. do 50 km od Zlína. 
Osobní návštěva: Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, 8:00 - 15:30 hod. 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556690736 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v rámci Zlínského kraje. 
Požadavky: spolehlivost, pracovitost, řidičský průkaz sk. C výhodou. 
Věrnostní ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, 
diety, nekuřácký příspěvek, možnost využití volného času v rekreačních 
střediscích společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14607650787 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SENA CZ, spol. s r.o., IČ 63486971 
  Místo výkonu práce: Díly IV 3905, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Roman Šenkýř, jednatel, e-mail: info@senacz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: stavební práce 
Před osobní návštěvou nutné domluvit si schůzku. 

Poslední změna: 
20.3.2019 09:30:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15427220762 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 



  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - celá ČR, Benešov, Beroun, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 25letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
26.1.2018 02:05:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 13433710712 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - celá ČR, Benešov, Beroun, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 25letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
26.1.2018 02:05:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 13881430702 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 



  Počet volných míst: 25 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR, dle zakázek společnosti.  
Nástup možný ihned. 
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Nabízíme:  
1) ubytování hradí zaměstnavatel 
2) diety 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 26letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz, do 
předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte 

Poslední změna: 
28.2.2018 17:25:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14051720798 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR, dle zakázek společnosti.  
Nástup možný ihned. 
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Nabízíme:  
1) ubytování hradí zaměstnavatel 
2) diety 



Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 26letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz, do 
předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte 

Poslední změna: 
14.8.2018 01:55:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14896410766 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování, doprava do zaměstnání  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR, dle zakázek společnosti.  
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Nabízíme:  
1) ubytování hradí zaměstnavatel 
2) diety 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti.  
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15455830718 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník/dělnice 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR, převážně Pardubice a okolí dle zakázek 
firmy.  
Mzdové ohodnocení: 26 100,- Kč + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí 
zaměstnavatele max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a 
kvantity práce 
Požadujeme: 
1) požadovaná praxe na podobné pozici výhodou 
Nabízíme:  
1) ubytování hradí zaměstnavatel 
2) diety 
3) dopravu na stavbu a zpět zajišťuje zaměstnavatel 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15962110772 

 

Požadovaná profese: STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SERVIS 4U s.r.o., IČ 28815939 
  Místo výkonu práce: Valdštejnovo náměstí 76, Staré Město, 506 01 Jičín 1 
  Komu se hlásit: Volodymyr Pikulskyy 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
V případě zájmu volejte na tel.: 776 364 120. 
Požadujeme: praxe v oboru výhodou, fyzická zdatnost. 
Vhodné i pro cizince na zaměstnanecké karty. 

Poslední změna: 
19.1.2019 03:50:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, číslo volného místa: 
14950280783 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4 Partners Invest s.r.o., IČ 04705084 
  Místo výkonu práce: 4 Partners Invest s.r.o. - místo výkonu práce, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Novotný, tel.: +420 602 318 450,6-18hod, e-mail: 
vaclav.novotny@strechy-novotny.cz, adresa: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 
Praha 86 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Česká republika 
Kontaktní osoba: Novotný Václav, tel.: +420 602 318 450, 6 - 18 hod, e-
mail: vaclav.novotny@strechy-novotny.cz; místo a čas po tel. dohodě. 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  



Výhodou: praxe v oboru (práce ve stavebnictví, práce ve výškách); 
řidičský průkaz B (popř. C,E) 
Zaměstnanecké výhody: vlastní ubytovna, ubytování, zázemí 

Poslední změna: 
23.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15642830713 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HEKO group s.r.o., IČ 04939492 
  Místo výkonu práce: HEKO group s.r.o. - místo výkonu práce ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Daniel Herold, jednatel, e-mail: herold@heko-group.cz, adresa: Gabčíkova 
1241/11, Libeň, 182 00 Praha 82 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontaktní osoba: Herold Daniel, e-mail: herold@heko-group.cz 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15815250735 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOME stavby s.r.o., IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Jaroslav Medřický, tel.: +420 604 164 890, e-mail: 
personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740470724 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rusbud s.r.o., IČ 06958842 
  Místo výkonu práce: Rusbud s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Šimr, tel.: +420 606 131 713, e-mail: office@migratica.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výstavba budov - okres Zlín 
Zaměstnanec může být vyslán na pracovní cestu 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14477120797 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 773 855 083 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.2.2019 do 3.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR, pomocné práce na 
stavbách.  
- vzdělání není rozhodující, časová flexibilita, komunikativní schopnosti, 
ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva - Nivy 5358, 760 01 Zlín, výběrové řízeni bude se 
provádět v terminu:  
Každou středu od 9:00 - 11:00 hod. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406290781 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rusbud s.r.o., IČ 06958842 
  Místo výkonu práce: Rusbud s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ruslan Protsailo, tel.: +420 736 705 390, e-mail: ruslanprotsailo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.3.2019 do 7.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výstavba budov 
Zaměstnanec může být vyslán na pracovní cestu 
Telefonicky i osobně se hlásit Po-Pá mimo středy. 
Osobní návštěva po telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628370729 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Rusbud s.r.o., IČ 06958842 
  Místo výkonu práce: Rusbud s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ruslan Protsailo, tel.: +420 736 705 390, e-mail: ruslanprotsailo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.5.2019 do 2.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výstavba budov 
Zaměstnanec může být vyslán na pracovní cestu 
Telefonicky i osobně se hlásit Po-Pá mimo středy. 
Osobní návštěva po telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888370790 

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 773 855 083 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR, pomocné práce na 
stavbách.  
- vzdělání není rozhodující, časová flexibilita, komunikativní schopnosti, 
ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva - Nivy 5358, 760 01 Zlín, výběrové řízeni bude se 
provádět v terminu:  
Každou středu od 9:00 - 11:00 hod. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914580772 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CENTRING spol. s r.o., IČ 44005458, http://www.centring.cz 
  Místo výkonu práce: CENTRING spol. s r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pivodová Jiřina, tel.: +420 777 721 101, e-mail: centring@centring.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 15.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo práce okres Zlín, max. okruh 50 km od Zlína.  
Výhody: příspěvek na dopravu 
Osobní návštěva: Tečovská 1052, Zlín - Malenovice 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15968110707 

 

Požadovaná profese: Dentální hygienisti 
  Dentální hygienisti (3251) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MORAVIA DENT, spol. s r.o., IČ 49435850 



  Místo výkonu práce: 
Moravia Dent, s.r.o., Poliklinika Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Andrea Veitová, tel.: +420 775 659 900, e-mail: 
moraviadent@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Absolvované vzdělání v oboru zubní technik, praxe vítaná, zájem o obor. 
 
Nabízíme: stravenky, pětadvacet dní dovolené, prémie 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579360703 

 

Požadovaná profese: Asistenti dispečera 
  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 28 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost 1 světového jazyka (AJ, ŠJ), výborná znalost práce na 
PC (MS office, internet), ŘP sk. B výhodou, samostatnost, flexibilita, 
pečlivost, zodpovědnost, dobré komunikační znalosti, loajalita.  
Náplň práce - asistentka dispečera (mezinárodní dopravy), logistika, 
komunikace se zahranič. partnery, zpracování administrativy spojené s 
logistikou 
Výhody: stravenky, možnost 13. a 14. plat  

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977490704 

 

Požadovaná profese: Dispečer/ka mezinárodní kamionové dopravy 
  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PROWERS s. r. o., IČ 26238110 
  Místo výkonu práce: PROWERS s. r. o. - Razov, Razov 1253, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Ing. Jan Křenek, tel.: +420 602 421 070, e-mail: krenek@gelur.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vytěžování nákladních vozidel v rámci EU, komunikace s 
řidiči a zákazníky, administrativní práce  
Požadavky: aktivní znalost AJ, znalost práce na PC 



Výhody: zázemí stabilní společnosti, možnost osobního i finančního 
růstu. 

Poslední změna: 
10.8.2018 01:00:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14752130735 

 

Požadovaná profese: Dispečeři - MKD 
  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracoviště 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: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: výborná znalost AJ + výhodouznalost dalšího svět. jazyka 
(AJ, NJ, ŠJ) slovem i 
písmem, znalost práce na PC (MS office, internet;, ŘP sk. B podmínkou, 
samostatnost,časová flexibilita, 
pečlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, loajalita, 
znalost práce dispečera v mezinárodní přepravě, organizace vlastního 
vozového parku - praxe nutná 
Náplň práce: logistika, komunikace se zahr. partnery, organizace 
vlastního vozového parku, zpracování administrativy spojené s 
logistikou. 
Výhody: stravenky, možnost 13. a 14. plat 

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14649030793 

 

Požadovaná profese: Dispečeři mezinárodní dopravy, obchod 
  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Veronika Holíková, IČ 66705720 
  Místo výkonu práce: Otrokovice, Mánesova 1814 

  Komu se hlásit: 
Veronika HOLÍKOVÁ, tel.: +420 731 610 230(8-14hodin), e-mail: 
Vk.logistic@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Práce v kanceláři, vyřizování hovorů s německy mluvícími 
zákazníky 
 
Požadavky: NJ slovem i písmem, AJ , IJ výhodou, komunikační 
schopnosti, práce spíše vhodná pro ženu 
 
Zaměstnanecké výhody: Prémie 

Poslední změna: 
16.10.2018 01:57:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15203020782 

 

Požadovaná profese: Dopravní dispečeři 
  Dopravní dispečeři (43232) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLOTRANS, spol. s.r.o., IČ 13694995, http://www.solotrans.cz 

  Místo výkonu práce: 
SOLOTRANS, spol. s.r.o. - Zlín - Lípa, Zádveřice 417, Zádveřice-Raková, 
763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Solanská Jana, Oldřich Solanský, tel.: +420 577 197 058,602 740 274,577 
197 051, e-mail: jana.solanska@solotrans.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, aktivní znalost NJ nebo AJ, znalost práce na PC, 
dobré vyjadřovací schopnosti, praxe v oboru výhodou 
Výhody: mobilní telefon, příspěvek na pohonné hmoty, příspěvek na 
stravné a další 

Poslední změna: 
14.9.2018 01:54:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15056940722 

 

Požadovaná profese: Doručovatel/ka listovních zásilek (pěší nebo s využitím služebního vozu) 
  Doručovatelé listovních poštovních zásilek (44125) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Česká pošta, s.p., IČ 47114983 
  Místo výkonu práce: Česká pošta s.p. - Depo Zlín, Hlavničkovo nábřeží 7026, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Milena Rubalová, tel.: +420 734 876 655, e-mail: kriz.petr.2@cpost.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2021 
  Mzdové rozpětí: od 17 910 do 20 590 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příprava listovních zásilek a jejich doručování do firem a domácností, 
uložení nedoručených zásilek na ukládacích poštách, vyúčtování zásilek 
a finanční hotovosti po návratu na pracoviště, distribuce reklamního a 
propagačního materiálu, pro motorizované doručování podmínkou ŘP sk. 
B 
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito. 
Pracovní doba 37,5 hod/týden, 5 týdnů dovolené, stravenky, vlastní 
rekreační zařízení a další benefity. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935340712 

 

Požadovaná profese: Elektro- montéři 
  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: METRIC SM s.r.o., IČ 03204065 
  Místo výkonu práce: Areál Svit, Rybníky II č.e. 293, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Bartoš, tel.: +420 601 335 421, e-mail: p.bartos@metricsm.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B  
 
Pracovníště: Zlín, celá ČR 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894870760 

 

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SOU obor elektro - silnoproud, nutná vyhláška č.50, manuální 
zručnost, aktivní přístup k úkolům, zodpovědnost, pečlivost, časová 
flexibilita. 
Náplň práce: převážně montážní práce na stavbách. 
Nabízíme práci v mladém kolektivu a zázemí stabilní společnosti a 
možnost získání praxe na atraktivních zakázkách u významných firem v 
regionu. 
Doba určitá 6 měsíců s možností prodloužení. Výhody: Náborový 
příspěvek 15000 Kč, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14577380773 

 

Požadovaná profese: Elektromechanik. 
  Elektromechanici (7412) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Tereza Novotná, e-mail: tereza.novotna@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu plněbarevných knih 
pro celou Evropu, hledá pracovníka na pozici elektromechanik.  
Nabízíme kvalifikovanou práci při údržbě a servisu výrobních zařízení. 
Pozice je vhodná i pro absolventy.  
Možnost odborného vzdělávání a pracovního růstu, příspěvek na 
stravování, odměny při životním a pracovním výročí 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13544580742 

 

Požadovaná profese: Elektromontéři 
  Elektromechanici (7412) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: JMS Stavební s.r.o., IČ 26236915 
  Místo výkonu práce: JMS Stavební s.r.o. - Potoky, Potoky 1767, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Šárka Šebestová, e-mail: sebestova@jms-stavebni.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 14.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platná vyhláška č. 50/78 Sb, §8, §7,§6, samostatnost, 
spolehlivost  
Výhody: prémie, stravenky/příspěvek na stravování, služební telefon, 
služební auto k dispozici 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556900741 

 

Požadovaná profese: Eletrikář silnoprou + slaboproud 
  Elektromechanici (7412) 

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

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - prac. Mysločovice - agentura práce, Mysločovice 110, 
763 01 Mysločovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Mysločovice - dle zakázek - stavby ve Zlínském kraji 
- Náplň práce: převážně montážní práce na stavbách. 
- Požadavky: SOU obor elektro - silnoproud, nutná vyhláška č.50, 
manuální zručnost, aktivní přístup k úkolům, zodpovědnost, pečlivost, 
časová flexibilita 
- Nabízíme: možnost získání praxe 
- Výhody: stravenky v hodnotě 80,- Kč , motivační osobní ohodnocení 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel.+420777 776 355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personální oddělení a 
dohodne s Vámi další postup. 
- Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. 
Pro výběrové řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult 
s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v 
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní 
údaje za účelem a podobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít 
kdykoliv zpět.  

Poslední změna: 
1.3.2019 12:27:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 14635250779 

 

Požadovaná profese: Servisní technik 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 



  Komu se hlásit: Michal Košut, e-mail: mkosut@cominfo.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Servisní technik HW, SW 
 
Ryze česká společnost s mezinárodní působností v oblasti vývoje a 
výroby turniketů a vývoje identifikačních systémů hledá kandidáta na 
pozici Servisní technik HW a SW. 
 
Náplň práce: 
 
komunikace se zákazníky 
realizace nových zakázek – instalace SW 
realizace servisních zásahů HW, SW 
správa stávajících zákazníků 
spolupráce s týmy pracující na mezinárodní úrovni  
úzká spolupráce s ostatními odděleními společnosti 
 
Požadujeme: 
 
VŠ/SŠ vzdělání elektro SLP 
zkušenosti v oblasti IT  
znalost problematiky IT  
orientace v projektové dokumentaci 
schopnost samostatné práce  
dobré komunikační a organizační schopnosti  
znalost AJ 
znalost MS Office  
příjemné vystupování 
řidičský průkaz sk. B 
Platná vyhl. č. 50/1978Sb. §6 
 
Nabízíme: 
 
zajímavou a perspektivní práci v oblasti IT 
práci v mladém a dynamickém kolektivu  
možnost působit na IT projektech u předních společností v ČR/EU 
zajímavé finanční ohodnocení 
závodní stravování s příspěvkem ve výši 80 % 
jazykový kurz angličtiny na pracovišti 
podpora dalšího sebevzdělávání 
5 dní nenárokovatelného volna navíc 
firemní akce během roku 
finanční příspěvek při narození dítěte a při životním jubileu 
klimatizované pracovní prostředí  

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834060781 

 

Požadovaná profese: Autoelektrikář 
  Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích (74122) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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 Kočařová, Personalistka, tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, příspěvek na penzijní pojištění  
Naturální výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme nové spolupracovníky na pozici autoelektrikář: 
Pracovní náplň: 
-diagnostika závad autobusů a nákladních vozidel 
-servis a opravy vozidel v rámci záručního a pozáručního servisu 
Požadujeme: 
-praxe v oboru výhodou 
-technická znalost automobilů 
-ŘP sk. C, D výhodou 
-manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 
V případě zájmu pracovat na zajímavých vozidlech jako jsoe vojenské, 
hasičské,historické Busy a pod. se hlaste na mob. +420 734 233 466, 
nebo +420 737 706 738 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15115290781 

 

Požadovaná profese: Elektromechanici 
  Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích (74122) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., IČ 60730153, 
http://www.dszo.cz 

  Místo výkonu práce: 
Dopravní společnost 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: volná jízdenka na MHD, příspěvek na penzijní připojištění 1000 
Kč, příspěvek na stravování, 25 dní dovolená 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726710784 

 

Požadovaná profese: Finanční poradce/poradkyně 
  Finanční poradci specialisté (24121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OK KLIENT a.s., IČ 29185114 
  Místo výkonu práce: OK KLIENT a.s. - Zlín, Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Josef Gargulák, e-mail: Gargulakfinance@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Finanční servis našich klientů (pojištění, spoření, hypotéky 
a úvěry), Schůzky u klientů doma, kancelářská práce, plánování schůzek 
Požadavky: Trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B, cílevědomost, 
příjemné vystupování, samostatnost, ochotu učit se novým věcem, 
komunikativnost. 
Veškeré zaškolení a registrace jsou náklady firmy, firemní tarif, firemní 
notebook, firemní tiskárna, firemní auto, kancelář, klientský kmen, 
nadstandartní ohodnocení. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742580760 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SMS finance, a.s., IČ 25381512 

  Místo výkonu práce: 
SMS finance, 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  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: bezkonkurenční finanční ohodnocení, profesionální školení 
na vysoké úrovni, certifikace u ČNB, dotované prostory plně vybavené 
kanceláře. Komunikační dovednosti, praxe v oboru výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook, přenosná tiskárna, propracovaný 
vzdělávací systém, široké portfolio produktů, analytické zázemí, péče o 
stávající klienty společnosti, schůzky zařizuje přidělená asistentka.  
Požadavky: práce na PC, řidičský průkaz sk.B, výborné komunikační 
schopnosti, organizační schopnosti, časová flexibilita, právní 
bezúhonnost.  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537660796 

 

Požadovaná profese: Finanční poradci specialisté - Správa firemních klientů 
  Finanční poradci specialisté (24121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Top activa group s.r.o., IČ 05074282 
  Místo výkonu práce: Top activa group s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Antonín Holub, e-mail: zlin.kariera@topactiva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zákaznický servis, vyřizování požadavků firemních 
zákazníků, příprava obchodních nabídek, servis a podpora stávajících a 
nových klientů, reporting a související administrativa. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita, pozitivní 



přístup, komunikativnost, řidičské oprávnění sk. B, práce s PC 
Výhody: firemní automobil i k soukromím účelům, mobilní telefon, po 
zapracování PC 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688360767 

 

Požadovaná profese: Formíř - DĚLNÍK SLÉVÁRNY 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 2 

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

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 25.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Malenovice 
- Náplň práce: výroba forem z křemičitého písku 
- Požadavky: vyučení, samostatnost, svědomitost 
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, nástup možný 
ihned. 
- přihláška formou zaslaného životopisu: zdenek@kmkonsult.cz ,nebo na 
tel.+420777776355 p. Večerka. Po obdržení životopisu Vás bude 
kontaktovat personální oddělení a dohodne s Vámi další postup + 
domluva na případné prohlídce pracoviště. 
- Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové 
řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto 
správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí 
na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za 
účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět.  

Poslední změna: 
15.3.2019 16:33:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 9701380796 

 

Požadovaná profese: Formíři 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Hana Ambruzová, tel.: +420 577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 29.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00)  

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882220796 



 

Požadovaná profese: Formíři 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Hana Ambruzová, tel.: +420 577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 do 31.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00)  

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882110798 

 

Požadovaná profese: Formíři ve slévárně 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 

  Místo výkonu práce: 
PRAIM-WORK s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Y. Khalus, e-mail: yuriy23@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.2.2019 do 3.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

8142 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Náplň práce: čištění a vyhlazování forem, jaderníků a opravy vad na 
povrchu, nastavování vzorků uvnitř profilu forem a spínání profilů 
dohromady, snímání horních profilů forem z dolních profilů a odebrání 
modelů 
Jedná se o krátkodobé zaměstnání 
Osobní kontakt možniý každou středu 9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 
01 Zlín 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15465980798 

 

Požadovaná profese: Formíři ve slévárně 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 

  Místo výkonu práce: 
PRAIM-WORK s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Y Khalus, e-mail: yuriy23@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 14.4.2019 do 12.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: čištění a vyhlazování forem, jaderníků a opravy vad na 
povrchu, nastavování vzorků uvnitř profilu forem a spínání profilů 
dohromady, snímání horních profilů forem z dolních profilů a odebrání 
modelů 
Jedná se o krátkodobé zaměstnání 
Osobní kontakt možniý každou středu 9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 
01 Zlín 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854740793 

 

Požadovaná profese: Jádraři 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Hana Ambruzová, tel.: +420 577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 do 31.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00)  

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882150762 

 

Požadovaná profese: Jádraři 
  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Hana Ambruzová, tel.: +420 577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 29.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00)  

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882200717 

 

Požadovaná profese: Fyzioterapeut 
  Fyzioterapeuti s osvědčením (32551) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 



  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost NJ, RJ nebo AJ vítána. 
Náborový příspěvek až 10000 Kč, zaměstnanecké ubytování, podnikové 
stravování, 25 dnů dovolené, výměnné rekreační pobyty,příspěvek na 
penzijní připojištění, levný tarif u T-mobile.Kontaktovat telefonicky nebo 
e-mailem. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15962390714 

 

Požadovaná profese: Fyzioterapeut s osvědčením 
  Fyzioterapeuti s osvědčením (32551) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• příjemné pracovní prostředí 
• motivující finanční ohodnocení: základní plat 20.000 Kč (v závislosti na 
dosaženém vzdělání) 
• pohyblivou složku k základnímu platu + další příplatky ve výši 4-6 tis. Kč 
měsíčně 
• roční odměnu 
• zajímavou práci, seberealizaci 
• možnost využít placeného odborného vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
• VOŠ nebo VŠ v oboru  
• komunikační znalosti a dovednosti 
• profesionální přístup ke klientům 
• spolehlivost, odpovědnost, pracovitost, samostatnost 
• příjemné jednání a vystupování 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15397180735 

 



Požadovaná profese: Fyzioterapeuti 
  Fyzioterapeuti s osvědčením (32551) 

Pracoviště 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 - Zarámí, Zarámí 4432, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Strnadová, Christovová, tel.: +420 777 769 312,777 769 309,577 595 
253,251, e-mail: strnadova@integrazlin.cz, christovova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 28.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: odborná způsobilost k výkonu fyzioterapeuta dle zákona 
96/2004 Sb., praxe v oboru výhodou, empatie, pozitivní přístup, pečlivost, 
trpělivost, laskavost, odpovědnost, schopnost komunikace a individuální 
přístup ke klientovi, iniciativnost, samostatnost, čistý trestní rejstřík 
Nabízíme: pracoviště v centru Zlína, flexibilní pracovní doba, vlídné 
pracovní prostředí, odpovídající finanční ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání, 4 týdny dovolené, stravenky 
Nástup dle dohody 
Životopisy zasílejte na email: strnadova@integrazlin.cz, 
christovova@integrazlin.cz 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 8:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781680781 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 400 do 29 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

32551- Fyzioterapeuti bez specializace 
Požadavky: znalost NJ, RJ nebo AJ vítána 
Výhody: pracovní doba jen 7,5hod/den,  
Náborový příspěvek, zaměstnanecké ubytování, podnikové stravování, 25 
dnů dovolené, výměnné rekreační pobyty, příspěvek na penzijní 
připojištění, levný tarif u T-mobile 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15226090777 

 

Požadovaná profese: Grafici 
  Grafici a výtvarníci v multimédiích (21660) 

Pracoviště 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: Kubiš David, e-mail: obchodnik@karambola.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC ( Corel a Photoshop ), zodpovědnost, 
bezúhonnost, komunikativnost, bydliště Zlín a blízké okolí. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749430706 

 

Požadovaná profese: Hlavní stavbyvedoucí-práce v regionech celé ČR 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ADPe stavební s.r.o., IČ 29314887 
  Místo výkonu práce: 2. května 1613, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Aneta Jiříčková, tel.: +420 725 332 942, e-mail: jirickova.anet@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Jízdní výhody 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dohled nad více stavbami a stavbyvedoucími,koordinace 
staveb,zkušenosti s vedením staveb a pracovníků,podílení se na úpravě 
smluv a tendrech subdodavatelů...Běžná administrativa, odolnost vůči 
stresu, radost z práce 

Poslední změna: 
14.12.2018 16:06:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14850490772 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 34 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vzdělání stavebního směru, organizační schopnosti a 
dovednosti, aktivní znalost práce na PC, ŘP skup. B, samostratné vedení 
jednotlivých zakázek dopravních a inženýrských staveb nebo pozemních 
staveb v rámci Zlínského kraje. PP na dobu určitou s možností 
prodloužení, vhodné i pro absolventy, řízení, organizace a kontrola 
průběhu prací na stavbě v souladu s uzavřenými smlouvami, projektovou 
dokumentací a harmonogramem výstavby, sledování, kontrola a 
vyhodnocování postupu prací z hlediska věcného a termínového, 



zajišťování a kontrola provádění prací podle technologických postupů, 
účast na kontrolních a koordinačních jednání k projektu, příprava 
podkladů pro fakturaci. 
Zázemí stabilní společnosti, finanční ohodnocení v závislosti na 
kvalifikaci a praxi, osobní automobil i pro soukromé účely, mobilní 
telefon,PC, stravenky, diety, podíl na zisku z každé zakázky, příspěvky na 
penzijní připojištění, možnost využití volného času v rekreačních 
střediscích společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14607800749 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Vrba, tel.: +420 731 657 052, 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 1.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 38 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavitelství 
Poznámka k volnému 

místu: 
SŠ stavební. ŘP skupiny B. Praxe nutná. Zašlete životopis + motivační 
dopis na: info@4idea.cz. Tel. v prac. dny: 731 657 052. 

Poslední změna: 
14.3.2019 16:33:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15475640737 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MANAG, a.s., IČ 47906898 
  Místo výkonu práce: Zarámí 92, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jarmila Preisnerová, tel.: +420 577 584 101, e-mail: zlin@manag.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
- SŠ/VŠ vzdělání v oboru stavebnictví 
- Praxe ve stavebnictví 
- Organizační a komunikační schopnosti 
- Řidičský průkaz skupiny B 
- Uživatelská znalost práce na PC, MS Office 
- Autorizační zkouška výhodou 
 
Náplň práce: 
- Řízení a koordinace stavby 
- Vedení zaměstnanců na stavbě 
- Koordinace dodávek materiálů, spolupráce se subdodavateli 
- Odpovědnost za dodržování harmonogramu prací 
- Odpovědnost za dodržování technologických postupů a norem 
 
Nabízíme: 
- Zázemí stabilní stavební společnosti 



- Práci pouze v okolí Zlína 
- Podpora profesního růstu 
- Výše mzdy dle vzdělání a dosažené praxe v oboru 
- Nástup dle dohody 
- Příspěvek na stravování (stravenky) 
- Služební auto, notebook, telefon 

Poslední změna: 
30.1.2019 17:12:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15667750789 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ADPe stavební s.r.o., IČ 29314887 
  Místo výkonu práce: 2. května 1613, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Aneta Jiříčková, tel.: +420 725 332 942, e-mail: jirickova.anet@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Jízdní výhody 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na stavbě v Táboře.Zkušenosti s vedením staveb a 
pracovníků,podílení se na úpravě smluv a tendrech 
subdodavatelů...Běžná administrativa, odolnost vůči stresu, radost z 
práce. Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
27.3.2019 17:17:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15784950748 

 

Požadovaná profese: Stavební mistr 
  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

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

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o. - prac. Mysločovice - agentura práce, Mysločovice 110, 
763 01 Mysločovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Mysločovice - Stavby ve Zlínském kraji 
- Náplň práce: stavební dozor na stavbách, hospodárné řízení stavby, 
řízení a koordinace pracovníků i kapacity subdodavatelů, kontrola 
průběhu zakázek (termíny, kvalita, technologické postupy, rozpočet, 
soulad, s PD atd.), řízení více realizací 
- Požadujeme : min. středoškolské vzdělání stavebního směru, ŘP sk. 
"B", znalost a sestavování stavebních rozpočtů, spolehlivost, ochota 
jednat s lidmi 
- Výhody: stravenky v hodnotě 80,- Kč , motivační osobní ohodnocení aj. 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel.+420777 776 355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personální oddělení a 
dohodne s Vámi další postup. 
- Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. 
Pro výběrové řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult 



s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v 
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní 
údaje za účelem a podobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít 
kdykoliv zpět.  

Poslední změna: 
1.3.2019 12:27:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 14635240788 

 

Požadovaná profese: Hlavní samostatná/ý účetní 
  Hlavní účetní (24111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dřevosklad Vizovice s.r.o., IČ 06386920 
  Místo výkonu práce: Štěpská 1265, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Aranka Křupalová, tel.: +420 775 780 885 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní samostatná účetní s možností zaučení v provozu, chodu podniku. 
Znalost účetních agend nutná. Pracovní náplň: celkové samostatné 
vedení účetnictví (kompletní vedení podvojného účetnictví, daňová 
evidence, mzdová problematika, DPH, KH, uzávěrky fyzické osoby, 
právnické osoby, atd.), vedení kanceláře, administrativa. Znalost 
programu Pohoda výhodou. První kontakt zaslaným životopisem na e-
mail, případně telefonicky PO-PA 7:00-15:30. Nástup možný ihned. 
Požadujeme: praxi na obdobné pozici, samostatnost, pečlivost. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977500792 

 

Požadovaná profese: Hlavní účetní 
  Hlavní účetní (24111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Aranka Křupalová, IČ 88245942 
  Místo výkonu práce: Štěpská 1329, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Aranka Křupalová, tel.: +420 775 780 885, e-mail: aranka.k@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní účetní - zpracování kompletního podvojného účetnictví, daňové 
evidence, znalost účetních a daňových zákonů, předpisů, mzdová 
problematika, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, vedení kanceláře, 
administrativa, zpracování uzávěrky FO, komunikace s úřady, znalost 
práce na PC (MS Office). 
Požadavky: vzdělání ekonomického směru, praxe na obdobné pozici, 
samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, pečlivost, znalost daňové, účetní 
a mzdové problematiky, znalost programu Pohoda výhodou. Nástup 
možný ihned. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky (PO-PA 7:00-15:30) nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15697630766 

 

Požadovaná profese: Účetní 



  Hlavní účetní (24111) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Vrba, tel.: +420 731 657 052, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ s maturitou. Vhodné i pro ženy po MD. Možnost část. prac. úvazku. 
Zašlete životopis + motiv. dopis na: info@4idea.cz. Tel. v prac. dny: 731 
657 052. 

Poslední změna: 
14.3.2019 16:33:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15475590782 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ivo Valenta, IČ  
  Místo výkonu práce: M. Alše 322, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Markéta Vaníčková, 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: flexibilita - bydlení s rodinou, znalost AJ výhodou, 
bezúhonnost - předložit výpis z rejstříku trestu 
Uchazeči vždy nejdříve kontaktovat na e-mail. 

Poslední změna: 
19.3.2019 16:34:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261290719 

 

Požadovaná profese: Pomocnice do domácnosti. 
  Hospodyně v domácnostech (51521) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 20.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: chod domácnosti a práce v reprez. areálu společnosti. 
Požadavky: ŘP sk. B, spolehlivost, pracovitost, pečlivost, samostatnost, 
loajalita, čas. flexibilita. 
Benefity: příspěvek na dopravu 1.000 Kč. 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
8939470725 



 

Požadovaná profese: Hudebníci - violoncello 
  Hudebníci, zpěváci a skladatelé (2652) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČ 27673286 

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

  Komu se hlásit: 
Věra Zajíčková, tel.: +420 577 005 734, e-mail: mzdovaucetni@filharmonie-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: hudebník musí splnit podmínky konkurzu 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13532460786 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČ 27673286 

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

  Komu se hlásit: 
Věra Zajíčková, tel.: +420 577 005 734, e-mail: mzdovaucetni@filharmonie-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: hudebník musí splnit podmínky konkurzu 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12731880792 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jiří Bartík, IČ 40986641 
  Místo výkonu práce: Neubuz 143, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Jiří Bartík, tel.: +420 602 530 130, e-mail: jiribartik143@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 do 17.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 200 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme instalatéry nebo pomocníky. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676840756 



 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Cardboard s.r.o., IČ 28268253 

  Místo výkonu práce: 
Cardboard s.r.o. - Otrokovice, areál TOMA a.s. budova 35a, tř. Tomáše 
Bati 1663, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Karel KLENOVSKÝ, tel.: +420 602 529 038, adresa: Maničky 46/5, 
Žabovřesky, 616 00 Brno 16 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: podnikové stravování, 13. plat, přesčasy, odměny. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15287780740 

 

Požadovaná profese: Instalatéři 
  Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (7126) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONTIM Kutra s.r.o., IČ 29271622 
  Místo výkonu práce: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Radim Kutra, tel.: +420 604 213 258, e-mail: Ing.radim.kutra@montim.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Instalatérské práce na území ČR. 
Výhody: stravenky 
Kontaktujte telefonicky 7-16 nebo osobně na adrese Mysločovice 110, 7-
12 a 13-16 hodin. 

Poslední změna: 
7.12.2018 00:36:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313730762 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 



Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725750717 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725680780 

 

Požadovaná profese: Instalatéři/topenáři 
  Instalatéři ústředního topení (71264) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Tř. Tomáše Bati, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Veronika Očadlíková, tel.: +420 606 083 985, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, praxe na pozici instalatéra / topenáře 
výhodou, spolehlivost, pečlivost, chuť pracovat a učit se nové věci, 
časová flexibilita, ŘP sk. B (E výhodou) 
Náplň práce: jedná se o topenářské a instalatérské práce na interních i 
externích zakázkách, samostatná práce na zakázkách pod vedením 
projektového manažera 
Výhody: téměř výhradně práci s moderními technologiemi, k dispozici 
firemní notebook a telefon, příspěvek na stravné, pravidelné odměny 

Poslední změna: 
28.2.2019 10:20:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147710771 

 

Požadovaná profese: Instalatéři 
  Instalatéři vodovodů (71263) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 

  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845970732 

 

Požadovaná profese: Hardware & Firmware Engineer 
  Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji (21521) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MGM COMPRO s.r.o., IČ 03093212 
  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jana Nováková, tel.: +420 724 106 084, e-mail: novakova@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vývoj a realizace HW, SW, FW, technická konzultace a 
technická pomoc pro zákazníky 
Co požadujeme: VŠ vzdělání v oboru elekroniky-slaboproudu nebo v IT, 
programování (vytváření FW produktů) v jazycích typu C nebo C++, práce 
s osciloskopy a další měřicí technikou, znalost angličtiny - slovem i 
písmem, znalost počítače a MS Office, výhodou je znalost v OrCAD či v 
podobném systému, oceníme orientaci v návrzích napájecích zdrojů a 
jejich topologii a stejně tak se hodí, když se vyznáte v součástkách a 
znáte pohody s BLDC a PMSM motory 
Co nabízíme: férové finanční ohodnocení - aktivních a pracovitých lidí si 
vážíme a dokážeme je i náležitě ohodnotit, příjemné pracovní prostředí, 
kolegy stejné krevní skupiny a velmi rozmanitou náplň práce, možnost 
dalšího vzdělávání a rozvoje, vývoj a výrobu, kterou oceňují společnosti z 
celého světa 
Pro více informací o MGM COMPRO navštivte webové stránky: 
http://www.mgm-compro.cz  
  

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749490749 

 

Požadovaná profese: Elektroprojektanti 
  Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality (21515) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍN ROBOTICS s.r.o., IČ 06594727 
  Místo výkonu práce: K Teplinám 619, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: +420 733 734 346, e-mail: 
personalni@zlinrobotics.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 5.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: společně se strojními konstruktéry a programátory budete 
připravovat technické podklady pro robotická pracoviště a jednoúčelové 
stroje, budete navrhovat elektrické zapojení a rozvody zařízení v EPLANu, 



budete připravovat schémata, kusovníky a technologický popis zařízení v 
EPLANU 
OČEKÁVÁME: SŠ/VŠ vzdělání elektrotechnické (SŠ + 3 roky praxe), 
relevantní zkušenost v elektroprojekci, vyhláška č. 50/1978 Sb., §10, 
zkušenosti s realizací projektů je velkou výhodou, znalost angličtiny, 
řidičský průkaz sk. B, ochota profesního rozvoje 
Výhody: 5 týdnů dovolené, atraktivní a činorodou práci, práci v mladém a 
dynamickém týmu, stabilní zázemí, kurzy anglického jazyka a odborného 
vzdělávání , možnost profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení 
dle praxe a znalostí, pololetní bonusy dle hospodaření společnosti (13. a 
14. plat), příspěvek na závodní stravování, příspěvek na důchodové 
pojištění, volnočasové poukázky, místo výkonu práce ve Slušovicích, 
hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou 

Poslední změna: 
2.11.2018 02:45:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15287880747 

 

Požadovaná profese: Mechatronici - elektro 
  Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality (21515) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍN ROBOTICS s.r.o., IČ 06594727 
  Místo výkonu práce: K Teplinám 619, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: +420 733 734 346, e-mail: 
personalni@zlinrobotics.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 5.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PŘEDPOKLÁDÁME odpovídající elektro vzdělání a způsobilost v 
elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb., §6. 
ROZSAH ČINNOSTÍ: montáž a kompletace rozvaděčů, elektroniky a 
bezpečnostních prvků, spoluúčast na vývoji a kompletaci robotických 
buněk, výrobních linek a jednoúčelových strojů, zabezpečení integrace a 
programování high-tech robotických výrobních technologií, spoluúčast 
na tvorbě technické dokumentace, spoluúčast na kompletaci, předávání a 
servisu zařízení 
Výhody: 5 týdnů dovolené, atraktivní a činorodou práci, práci v mladém a 
dynamickém týmu, stabilní zázemí, kurzy anglického jazyka a odborného 
vzdělávání , možnost profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení 
dle praxe a znalostí, pololetní bonusy dle hospodaření společnosti (13. a 
14. plat), příspěvek na závodní stravování, příspěvek na důchodové 
pojištění, volnočasové poukázky, místo výkonu práce ve Slušovicích, 
hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou 

Poslední změna: 
2.11.2018 02:45:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15287920711 

 

Požadovaná profese: Vývojář HW 
  Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji (21511) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Radek Kovář, ředitel vývoje, tel.: +420 603 197 077, e-mail: 
rkovar@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 50 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vývojář HW 
 
Společnost COMINFO a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
Vývojář HW. 
 
Požadavky na uchazeče: 
 
VŠ vzdělání v oboru elektro 
 
Zkušenosti s návrhem a vývojem slaboproudé elektroniky 
 
Znalost pravidel pro návrh PCB, zkušenosti s návrhem PCB 
 
Programování mikroprocesorů v “C“ 
 
AJ – schopnost číst a psát technickou angličtinou 
 
Samostatnost, spolehlivost, ochota učit se nové věci 
 
Schopnost týmové práce, systémový přístup 
 
Pracovní náplň: 
 
Návrh HW v oblasti slaboproudé elektroniky 
 
Tvorba schémat a návrhy PCB 
 
Programování FW zařízení v “C“ 
 
Oživování prototypů a měření navržených zařízení 
 
Spolupráce při testování zařízení 
 
Podíl na tvorbě výrobní a uživatelské dokumentace 
 
Nabízíme: 
 
Práci ve stabilní společnosti působící na trhu 27 let 
 
Pružnou pracovní dobu 
 
Participaci na vývoji nových produktů 
 
Zajímavé finanční ohodnocení 
 
Závodní stravování s příspěvkem ve výši 80 % 
 
Jazykový kurz angličtiny na pracovišti 
 
Podpora dalšího profesního vzdělávání 
 
Možnost čerpání nadstandardní dovolené 
 
Firemní akce v průběhu roku 
 
Místo výkonu práce: Zlín 
 
Nástup možný ihned 
 
V případě, že tato nabídka oslovila právě Vás, prosíme o zaslání 
profesního životopisu na e-mailovou adresu prace@cominfo.cz. V 
předmětu zprávy uveďte požadovanou pozici. 



Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834090754 

 

Požadovaná profese: Technologové, konstruktéři, inženýři 
  Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech (21493) 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9352240742 

 

Požadovaná profese: Izolatéři, pomocní dělníci 
  Izolatéři (71240) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách, realizace hydroizolačních souvrství. 
Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost. 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12400180756 

 

Požadovaná profese: Izolatéři (71240) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HP IZOL Napajedla s.r.o., IČ 25500520 
  Místo výkonu práce: HP IZOL Napajedla s.r.o. - prac., Napajedla 
  Komu se hlásit: Hrdina, tel.: +420 608 370 006 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 42,5 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

práce v Napajedlích a dle místa zakázky (i celá ČR), praxe, bezúhonnost, 
ŘP "B", man. zručnost, dochvilnost, spolehlivost, ochota učit se novým 
věcem, pružná prac. doba, kontakt pouze telefon (8-16 h) 



Poslední změna: 
17.1.2019 03:51:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Uherské Hradiště, číslo 
volného místa: 14278160702 

 

Požadovaná profese: Kadeřníci 
  Kadeřníci (5141) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lenka Černá, IČ 75696070 
  Místo výkonu práce: Lenka Černá - Kvítková, Kvítková 5548, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Lenka Černá, tel.: +420 603 537 462 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zájem o práci, vzdělávání, serioznost 
Náplň práce: kadeřnické služby 
Nástup možný IHNED. 
 
Telefonicky 7-17 hod., osobně ano po předchozí domluvě.  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13343000774 

 

Požadovaná profese: Kadeřníci / vlasoví stylisté 
  Kadeřníci (51410) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Paul Allan, IČ 71865853 
  Místo výkonu práce: Paul Allan - Zlín, nám.Míru, náměstí 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, Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kadeřnické práce-/ střihy, barvení, vlasový styling/ 
poradenství, recepce - komunikace s klienty, zabezpečení stabilního a 
perfektního chodu studia. 
Požadavky: vyučení a zájem o obor, kreativita, vynikající komunikační 
schopnosti a perfektní péče o klienta, preciznost, spolehlivost, loajalita, 
ochota vzdělávat se v oboru, pečlivost 
Časová flexibilita a znalost AJ výhodou 
Výhody: práce v zavedeném studiu, možnost školení a dalšího 
vzdělávání, výborné platové podmínky, profesní i platový růst s rostoucí 
délkou praxe, bonusy z prodeje a služeb, sleva na firemní výrobky a 
služby. 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781610747 

 

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

Pracoviště a kontakty 



  Firma: 100 CZK JIRKOV, s. r. o., IČ 03623777 
  Místo výkonu práce: 100 CZK JIRKOV, s. r. o. - Zlín, Tyršovo nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru nebo rekvalifikační kurz v oboru nebo praxe, 
praxe v oboru ve všech případech min. 5 let, spolehlivost, svědomitost, 
odpovědnost, komunikační dovednosti, trestní bezúhonnost v ČR i v zemi 
původu 

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12094850752 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 100 CZK JIRKOV, s. r. o., IČ 03623777 
  Místo výkonu práce: 100 CZK JIRKOV, s. r. o. - Zlín, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Inga Karaseva, tel.: +420 774 842 723 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. základní vzdělání, vyučení v oboru výhodou nebo 
rekvalifikační kurz v oboru případně praxe, spolehlivost, svědomitost, 
odpovědnost, komunikační dovednosti, trestní bezúhonnost v ČR i v zemi 
původu  
Výhody: při splnění podmínek možnost příspěvků na: ubytování, 
dopravu, chůvu, školení zdarma a prohlubování dovedností, flexibilní 
složka mzdy 
karierní růst 
Charakteristiky zaměstnavatele: silná pozice na trhu, stabilní 
zaměstnavatel, zaručená klientela, rozvíjející síť kadeřnických salonů 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390610765 

 

Požadovaná profese: Obkladači, kameníci 
  Kameníci, řezači a brusiči kamene (71130) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 



  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Zlín, dále dle jednotlivých zakázek prováděných 
zaměstnavatelem" 
Výhodou je znalost práce s atypickými prvky z kamene a keramiky a také 
je výhodou znalost zavěšování kamene na nosné kotvy 
Výhody: příspěvek na stravování 
Telefonicky 8-16 hod. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725800769 

 

Požadovaná profese: Obkladači, kameníci 
  Kameníci, řezači a brusiči kamene (71130) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Zlín, dále dle jednotlivých zakázek prováděných 
zaměstnavatelem 
Požadavky: postačí základní vzdělání, praxe jako obkladač, kameník 
vítána 
Výhody: příspěvek na stravování 
Telefonicky 8-16 hod.  

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14616570713 

 

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

Pracoviště 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, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Kadlčík Václav ml., tel.: +420 737 275 400 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

(ND) - Zpracování kamene na počítačově řízených strojích 
Požadavky: ŘP min. sk. "B" - výhodou, manuální zručnost 
Výhody: příspěvek na stravování 
Telefonicky v době od 8:00 do 17:00 hod. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11570170768 

 

Požadovaná profese: Karosáři a autoklempíři (72132) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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 Kočařová, Personalistka, tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

hledáme karosáře 
Náplň práce: 
montáž a demontáž částí motorových vozidel 
oprava karosérií 
zaváření, vyrovnávání a broušení karoserie 
kontrola geometrie karoserie 
spojování částí a dílů karoserie 
vykonávání oprav v rámci záručního a pozáručního servisu vozidel  
Požadujeme: 
výuční list nebo praxe v oboru min. 2 roky, 
technická znalost automobilů, technických norem, 
manuální zručnost, 
pečlivost, odpovědnost, samostatnost, bezúhonnost, 
svářečský průkaz 
ŘP sk. B 
manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 
Nabízíme: 
stabilní práci v prosperující firmě 
odpovídající platové ohodnocení, 
místo výkonu práce: Zlín 
jednosměnný provoz 
příspěvek na stravování 
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
dovolená 25 dní 
a další benefity 
 
životopis zasílejte na email: personalista@zliner.cz 

Poslední změna: 
19.12.2018 12:54:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13693390770 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699590787 

 



Požadovaná profese: Klempíři 
  Klempíři (kromě stavebních) (72131) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13538300768 

 

Požadovaná profese: Kosmetičky se znalostmi pedikúry 
  Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (5142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Veronika Hřibová, IČ 65354516 
  Místo výkonu práce: Masarykova 272, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Veronika Hřibová, tel.: +420 603 275 765, e-mail: aleshrib@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kosmetičku se znalostí pedikúry na dlouhodobý pracovní poměr 
do zavedeného studia v centu Luhačovic 
Zájemce po vyučení zaškolíme 
Výhody: finanční benefity + příjemný kolektiv 
Osobní návštěva na pracovišti od 8 do 18 hod. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15377580721 

 

Požadovaná profese: Kováři 
  Kováři (72210) 

Pracoviště 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. Petra Hanigovská, tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
petra.hanigovska@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 21.1.2019 do 20.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 800 do 30 300 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: obsluha kovací linky, výměna zápustkového nářadí, 
měření vyráběných výkovků. 
Požadujeme: vzdělání technického směru výhodou, manuální zručnost, 



dobrý přístup k práci, zodpovědnost 
Nabízíme: práci ve stabilní a prosperující společnosti, týden dovolené 
navíc, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na dovolenou, penzijní 
připojištění, lázeňskou péči, možnost vzdělávání a profesního růstu 
Výhody: bonus za zapracování, týden dovolené navíc, pololetní bonusy, 
příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15432540727 

 

Požadovaná profese: Operátoři kovací linky (kováři) 
  Kováři (72210) 
  Počet volných míst: 23 

Pracoviště 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, e-mail: eva.hrabalova@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: obsluha kovací linky, výměna zápustkového nářadí, 
měření vyráběných výkovků. 
Požadujeme: vzdělání technického směru výhodou, manuální zručnost, 
dobrý přístup k práci, zodpovědnost. 
Nabízíme: práci ve stabilní a prosperující společnosti, týden dovolené 
navíc, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na dovolenou, penzijní 
připojištění, lázeňskou péči, masáže ve firmě, možnost vzdělávání a 
profesního růstu. 
V případě Vašeho zájmu, zašlete, prosím, životopis na email 
eva.hrabalova@viva.cz. 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13401130740 

 

Požadovaná profese: Opraváři autoagregátů 
  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o., IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Tečovice, Tečovice 362, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Martin Hubáček, tel.: +420 777 577 834, e-mail: 
hubacek.martin@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2018 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba Po-Pá od 6.00 do 14.30, příspěvek na stravné. 
Prodloužení pracovního poměru na základě dohody se zaměstnancem. 

Poslední změna: 
12.5.2018 02:09:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438700746 

 

Požadovaná profese: Hotelový kuchař 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště 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, e-mail: director@lesni-hotel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přivítáme do našeho kolektivu příjemného kolegu nebo kolegyni, který/á 
se rád/ráda učí novým věcem.  
Zajetý podnik, korektní jednání, jistota... 
Zaměstnanecké výhody: hotelové wellness ZDARMA.  
Zájemci o pracovní místo se hlásí telefonicky (kdykoliv), osobně (PO - PA 
v době od 9:00 do 15:00) nebo e-mailem (director@lesni-hotel.cz). 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781550704 

 

Požadovaná profese: Kuchař (kromě šéfkuchařů) 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 

  Místo výkonu práce: 
Léčebné lázně Luhačovice - Lázeňský hotel Vila ANTOANETA, Betty 
Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Léčebné lázně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
přijmou do svého týmu na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr  
KUCHAŘE/KUCHAŘKU 
 
Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
* vyučení v oboru 
* spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
* časovou flexibilitu 
* trestní bezúhonnost 
* chuť na sobě pracovat 
* zdravotní způsobilost 



Nástup: 
• dle domluvy 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14224210757 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jana Duroňová, IČ 64324087, http://www.senkvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Jana Duroňová - Valašský šenk, VALAŠSKÝ ŠENK, Lázeňská 451, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Jana Duroňová, tel.: +420 577 452 652, e-mail: info@senkvizovice.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, trestní bezúhonnost, smysl pro pořádek, 
práce v sobotu i neděli 

Poslední změna: 
10.11.2018 01:57:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10491860762 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sadat Haljilji, IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, třída 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Gahurova 5151, 760 01 Zlín 
Náplň práce: příprava pizzy, gyrosu 

Poslední změna: 
18.3.2019 13:52:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11076160729 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HA LONG 2016 s.r.o., IČ 05363608 
  Místo výkonu práce: HA LONG 2016 s.r.o. - OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Hoang Thi Hoa Asijské bistro, e-mail: phamphu@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 20 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Poznámka k volnému 

místu: 
Zkušenosti s asjskou kuchyni, zejména japonské sushi a vietnamské 
speciality, znalost vietnamského jazyka 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13446790774 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Baltaci Atrium s.r.o., IČ 06360114 
  Místo výkonu práce: Lešetín II 651, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Kateřina Gazdošová, tel.: +420 734 513 537, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kolegu, který ocení práci s kvalitními surovinami, moderní 
technologií a má kladný vztah jak k poctivé české kuchyni, tak moderní 
světové gastronomii. 
Požadujeme minimální praxi v oboru 2 roky.  
Směny krátký/dlouhý týden, možnost nástupu ihned.  
Výhody: nabízíme především zázemí stabilní společnosti působící na trhu 
gastronomie a ubytování již řadu let, férové jednání a jasné podmínky.  
Zaměstnancům nabízíme i širokou škálu firemních benefitů od možnosti 
ubytování, přes slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i zdarma 
různé druhy vzdělávání a školení. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13859840733 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Baltaci Napajedla s.r.o., IČ 06410103 
  Místo výkonu práce: Masarykovo náměstí 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace Baltaci v centru Napajedel hledá vhodného uchazeče na 
pozici kuchař.  
Hledáme kolegu, který ocení práci s kvalitními surovinami, moderní 
technologií a má kladný vztah jak k poctivé české kuchyni, tak moderní 
světové gastronomii. 
Požadujeme minimální praxi v oboru 2 roky.  
Směny krátký/dlouhý týden, možnost nástupu ihned. Výhody: nabízíme 
především zázemí stabilní společnosti působící na trhu gastronomie a 
ubytování již řadu let, férové jednání a jasné podmínky. Zaměstnancům 
nabízíme i širokou škálu firemních benefitů od možnosti ubytování, přes 
slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i zdarma různé druhy 
vzdělávání a školení. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13859790778 



 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Moonlight international trading&consulting s.r.o., IČ 07051859 

  Místo výkonu práce: 
Moonlight international trading&consulting s.r.o. - Otrokovice, tř. 
Spojenců 727, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
VALIDBEG MUKHAMMAD, tel.: +420 608 057 333, e-mail: 
moonlightczech@seznam.cz, adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 
Praha 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 15.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost indické kuchyně, znalost AJ pasivně, výhoda předchozí praxe 

Poslední změna: 
11.3.2019 14:39:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399720714 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707 
  Místo výkonu práce: ARAMARK, s.r.o. - Otrokovice, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Štěpánková Lucie, tel.: +420 286 014 231, e-mail: stepankova-
lucie@aramark.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 270 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro naši firemní restauraci přijmeme zaměstnance na pozici kuchaře/ky. 
Náplň práce: spolupráce při vaření hotových jídel a minutek, a jejich 
následný výdej. 
Požadujeme: praxe v oboru výhodou, schopnost být součástí týmu, 
pozice je možná i pro letošní absolventy. 
Nabízíme: HPP, firemní stravování, slevy na partnerské produkty, v 
případě zájmu možnost kuchařských kurzů.. 
K hrubé měsíční mzdě náleží nenároková složka mzdy ve výši 0-20 % 
osobního ohodnocení.  
 
Výhody: firemní stravování, odměny za doporučení nového zaměstnance, 
slevy na parnerské produkty, školení 

Poslední změna: 
4.1.2019 01:32:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439530741 

 

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

Pracoviště 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: marie.seidlova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajišťování celodenní stravy v objemu cca 100 porcí, příprava teplé a 
studené kuchyně v domově pro seniory. Výdej jídel, příprava surovin, 
hygiena kuchyně, vedení skladu potravin.  
Požadujeme vyučení v oboru gastro, praxi ve stravovacím provozu, 
znalost přípravy dietních jídel je vítána, dobrý zdravotní stav, 
potravinářský průkaz, čistý trestní rejstřík, sociální cítění, spolehlivost, 
svědomitost, kladný vztah k seniorům.  
Pracovní doba je nepravidelná. Provoz funguje PO-NE. Ranní směna 6,00-
14,30; denní směna 6,00-18,30 práce i o sobotách a nedělích dle rozpisu. 
Možnost prodloužení smlouvy na delší dobu. 
Výhody: 5 dnů dovolené navíc, stravování na pracovišti. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742490744 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VELKÝ ČERVENÝ OREL s.r.o., IČ 24172308 
  Místo výkonu práce: VELKÝ ČERVENÝ OREL s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Zhiguo Chen, tel.: +420 775 235 898 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pohovory pouze na adrese Pujmanové 1218/10, Praha 4 – Krč, Restaurace 
Peking, po 
telefonickém objednání na tel: 602 161 196.  
Nutná znalost přípravy tradičních pokrmů 
asijské kuchyně, zejména čínské. 
Nutná alespoň základní znalost čínského jazyka, 
předchozí zkušenosti v asijské restauraci výhodou 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13440560755 

 

Požadovaná profese: Kuchaři / Cukráři 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - T., Tečovice 
  Komu se hlásit: Eliška Krajčová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nově vybudovaného gastroprovozu v Tečovicích hledá vhodného 
uchazeče na pozici kuchaři/cukráři. Hledáme kolegu/kolegyni, který ocení 
práci s kvalitními surovinami, moderní technologií a má kladný vztah jak 
k poctivé české kuchyni, tak moderní světové gastronomii. 
Náplní práce je realizace studené kuchyně, příprava obložených míst, 
coffeebreaků, pečení dezertů a sladkého sortimentu. 
Požadujeme minimální praxi v oboru 3 roky. Pracovní doba je od pondělí 
do pátku na ranní směny, možnost nástupu ihned.  
Nabízíme především zázemí stabilní společnosti působící na trhu 
gastronomie a ubytování již řadu let, férové jednání a jasné podmínky. 
Zaměstnancům nabízíme i širokou škálu firemních benefitů od možnosti 
ubytování, přes slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i zdarma 
různé druhy vzdělávání a školení. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742500735 

 

Požadovaná profese: Kuchaři jídel vietnamské kuchyně 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ogar catering s.r.o., IČ 02412501 
  Místo výkonu práce: Ogar catering s.r.o.- Zlín, 2. května 1036, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jan Jamka, tel.: +420 734 214 445, e-mail: jan.jamka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: specializace na vietnamskou kuchyň 
Náplň práce: příprava vietnamských pokrmů 

Poslední změna: 
20.3.2019 15:51:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662500703 

 

Požadovaná profese: Kuchaři v čínské restauraci 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZHENG BO s.r.o., IČ 25581139 

  Místo výkonu práce: 
ZHENG BO s.r.o. - pracoviště, Hotel GARNI, nám. T. G. Masaryka 1335, 
760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Zhan Zheng Bo, tel.: +420 728 775 012 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o práci v asijské resrtaurace 
Požadavky: teoretickou a praktickou znalost přípravy pokrmů tradiční 
čínské kuchyně, čínský jazyk vítán. 
Výhody: strava pro zaměstnance zdarma, ubytování 
Osobní návštěva v restauraci po předchozí telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13571760724 



 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: možnost ubytování 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044140767 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 21 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: možnost ubytování 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14107970710 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

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

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 32 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní vztah bude nejdříve na dobu určitou, po osvědčení pracovníka 
je možno sjednat i dobu neurčitou. 



Pracoviště - školní kuchyň 
Výhody: stravenky, 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15086260718 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

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

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent, tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz, adresa: Lázeňské náměstí 436, 
763 26 Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 17.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Hotel Alexandria Luhačovice  
Požadujeme: vyučení v oboru nebo praxe v oboru, předpoklady pro 
týmovou spolupráci, samostatnost, praxe v podobném typu zařízení 
výhodou  
Nabízíme náborový příspěvek až 10 000 Kč, práci na hlavní pracovní 
poměr, pracovní dobu v průměru 37,5 hod/týden, týden dovolené navíc 
(25 dnů), mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku práce 
(některé příplatky vyšší než udává ZP), možnost zaměstnaneckého 
ubytování za nízké ceny, zaměstnanecké celodenní stravování, příležitost 
aktivně se podílet na banketech, recepcích nebo podobných kulinářských 
akcích špičkové úrovně, účast na gastro seminářích pod vedením 
odborníků, firemní benefity  
Výhody: týden dovolené navíc, zvýhodněnou výměnnou rekreaci, 
zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění apod.  
Kontakt: p. Mgr. Magdalena Kratochvílová, telefonicky na čísle. 577 682 
213 nebo e-mailem :kratochvilova@lazneluhacovice.cz 
  

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439310745 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, IČ 
71008080, http://www.zs9.zlinedu.cz 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Stanislava Slezáková, tel.: +420 577 439 173, e-mail: sjhradska@9zszlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Výuční list v oboru, potravinářský průkaz. 
Nabízíme: jednosměnný provoz, pevnou pracovní dobu po-pá. 
Způsob prvního kontaktu: emailem, telefonicky nebo osobně - kancelář 
ŠJ Hradská 5189, Zlín po-pá od 7:00 do 14:30. 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757640786 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru nebo praxe v oboru, předpoklady pro 
týmovouspolupráci, samostatnost, praxe v podobném typu zařízení 
výhodou. 
Nabízíme náborový příspěvek až 10 000,-Kč, práci na hlavní pracovní 
poměr, pracovní dobu v průměru 37,5 hod./týden, týden dovolené 
navíc(25 dnů), mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku 
práce ( některé příplatky vyšší než udává ZP), možnost zaměstnaneckého 
ubytování za nízké ceny, zaměstnanecké celodenní stravování, příležitost 
se aktivně podílet na banketech, recepcích nebo podobných kulinářských 
akcích špičkové úrovně, účast na gastro seminářích pod vedením 
odborníků, firemní benefity. 
Zaměstnanecké výhody: týden dovolené navíc, zvýhodněnou výměnnou 
rekreaci, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění. 
apod. 
Kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914730734 

 

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Poznámka k volnému 

místu: 
Telefonicky 8-18 hod. 
Příspěvek na stravu. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176350768 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sadat Haljilji, IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, třída 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava pizzy a gyrosu. 
Pracoviště: ABS centrum Zlín. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11891130770 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sadat Haljilji, IČ 02753839 
  Místo výkonu práce: Sadat Haljilji - Zlín, třída 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava pizzy a gyrosu. 
Pracoviště: ABS centrum Zlín. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253890788 

 

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

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru nebo praxe v oboru, předpoklady pro 
týmovou spolupráci, samostatnost, praxe v podobném typu zařízení 
výhodou 
Nabízíme náborový příspěvek až 10 000 Kč, práci na hlavní pracovní 
poměr, pracovní dobu v průměru 37,5 hod/týden, týden dovolené navíc 
(25 dnů), mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku práce 
(některé příplatky vyšší než udává ZP), možnost zaměstnaneckého 
ubytování za nízké ceny, zaměstnanecké celodenní stravování, příležitost 
aktivně se podílet na banketech, recepcích nebo podobných kulinářských 
akcích špičkové úrovně, účast na gastro seminářích pod vedením 
odborníků, firemní benefity  
Výhody: týden dovolené navíc, zvýhodněnou výměnnou rekreaci, 
zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění apod. 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169510774 

 

Požadovaná profese: Kuchař/kuchařka 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ALMED SERVIS, s.r.o., IČ 26720400 
  Místo výkonu práce: ALMED SERVIS, s.r.o. - Vizovice, Chrastěšovská 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: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 12i hodinové směny (krátký, dlouhý týden bez nočních) 
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, samostatnost. Nabízíme práci v 
dynamickém a vstřícném kolektivu, 5 týdnů dovolené, možnost 
stravování pro zaměstnance, zaměstnanecké benefity, možnost 
ubytování mezi směnami. 
Způsob prvního kontaktu: e-mailem nebo telefonicky (PO-PA 7:00 - 
14:00). 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15733200763 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v kuchyni 
  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přípravné práce v kuchyni - obědy, večeře, samostatná 
příprava snídaní 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14108000780 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Birat Trade s.r.o., IČ 05021766 
  Místo výkonu práce: Birat Trade s.r.o. - Zlín, náměstí 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace zaměřena na na speciality indické a nepálské národní 
kuchyně  
Požadavky: znalost této kuchyně i jeho servírování a prezentace v 
návaznosti na nepálskou kulturu stolování a tradice a alespoň částečnou 
znalost jazyka rodilých kuchařů 
Zájemci se dostaví 1.12.2016 - 17.12.2016 mezi 16-18 hod. na adrese 
Indické a nepálské restaurace MAKALU nutná předchozí telefonická 
domluva.  

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11706900707 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Birat Trade s.r.o., IČ 05021766 
  Místo výkonu práce: Birat Trade s.r.o. - Zlín, náměstí 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace provozovaná zaměstnavatelem je zaměřená na speciality 
indické a nepálské národní kuchyně, vyznačující se speciálními postupy 
přípravy pokrmů, za použití speciálního koření a originálních receptur. 
Tyto postupy, receptury a vlastnosti koření a ingrediencí jsou známy 
výhradně rodilým kuchařům. Rovněž servírování a prezentace indické a 
nepálské národní kuchyně vyžaduje znalost této kuchyně, v návaznost na 
nepálskou kulturu stolování a tradice a v neposlední řadě i alespoň 
částečnou znalost jazyka rodilých kuchařů. 
 
  

Poslední změna: 
21.1.2019 15:00:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13268340747 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kailash Sharma, IČ 76330818 
  Místo výkonu práce: Kailash Sharma - Zlín, třída Tomáše Bati 165, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Kailash Sharma, tel.: +420 725 511 705 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Indická restaurace - nezbytná znalost receptur a prodedur (TANDOORI, 
CURRY) indické kuchyně 
Požadavky: praxe v indické/nepálské restauraci výhodou 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13795290725 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: STRAVOVÁNÍ TRČKA spol. s r.o., IČ 05700787 

  Místo výkonu práce: 
STRAVOVÁNÍ TRČKA spol. s r.o. - Brumov, Kloboucká 866, 76331 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Josef Trčka, tel.: +420 603 170 234 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru, praxe výhodou, spolehlivost, samostatnost, 
ŘP sk.B výhodou. 
Náplň práce: příprava pokrmů teplých i studených. 
Pouze ranní směna po-pá. 
POZN: Nutné domluvit si schůzku nejprve tel.  

Poslední změna: 
24.1.2019 04:18:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15638360759 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MIKOSTAR s.r.o., IČ 02298091 
  Místo výkonu práce: MIKOSTAR s.r.o. - Luhačovice, Jurkovičova alej 858, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Martina Molek Lacigová, e-mail: manager@hotel-harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kuchaře, který je schopen pracovat samostatně.Nutná předchozí 
praxe.  
Náplň práce: příprava teplých a studených pokrmů, rauty, denního menu. 
Odpovědnost za uvařená jídla, hospodaření a využití surovin. 
Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování zdarma, sleva na wellness, 
sleva na stravování. 
Kontaktovat emailem. 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659470772 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 

  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 



  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832430793 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve stavebnictví, stavební práce 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 14.4.2019 do 12.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 17 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce probíhají dle zakázek v rámci České republiky. 
Náplň práce: dělníci ve stavebnictví 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854730705 

 

Požadovaná profese: Kvalifikovaní stavební dělníci hlavni stavební výroby 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STRABAG a.s., IČ 60838744 
  Místo výkonu práce: STRABAG a.s. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc.Hanna Bazo, tel.: +420 776 490 634, e-mail: hanna.bazo@strabag.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Manuální stavební práce.  
Požadujeme: praxe v oboru  
Výhody: dobré mzdové ohodnocení, diety, týden dovolené navíc. 

Poslední změna: 
3.2.2019 01:13:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15529890703 

 

Požadovaná profese: KVALIFIKOVANÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 10 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

CZ-ISCO: 71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby 
KVALIFIKOVANÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK 
- Místo výkonu práce: celá ČR 
- PP na dobu neurčitou, nástup 1.3.2019, práce též o víkendech 
- Náplň práce: zemní práce, rekonstrukce vozovek a výstavba 
zpevněných ploch, výstavba parkovacích ploch, chodníků a komunikací 
ze zámkových, zatravňovacích a dalších typů dlažeb 
- Požadujeme: řidičský průkaz sk. B 
- Další skupiny řidičských průkazů a strojnické průkazy výhodou 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: info@atmcz.cz 

Poslední změna: 
5.1.2019 01:33:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 15441780753 

 

Požadovaná profese: KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
- DPČ na dobu neurčitou, nástup možný od 1. 5. 2018 
- Náplň práce: zemní práce, rekonstrukce vozovek a výstavba 
zpevněných ploch, výstavba parkovacích ploch, chodníků a komunikací 
ze zámkových, zatravňovacích a dalších typů dlažeb 
- Požadujeme: praxi v oblasti zemních prací a výstavby vozovek min. 3 
rok, řidičský průkaz sk. B, další skupiny ev. strojnické průkazy výhodou 
- Práce po celé ČR, též o víkendech 



- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní 
osoba: Michaličková Petra, tel. 602 241 147, e-mail: info@atmcz.cz, po 
domluvě se můžete dostavit na adresu provozovny firmy: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové (v pondělí až pátek v době od 9 
do 16 hod) 

Poslední změna: 
18.3.2019 13:52:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo 
volného místa: 14133650781 

 

Požadovaná profese: KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
- DPČ na dobu neurčitou, nástup možný od 10. 5. 2018 
- Náplň práce: zemní práce, rekonstrukce vozovek a výstavba 
zpevněných ploch, výstavba parkovacích ploch, chodníků a komunikací 
ze zámkových, zatravňovacích a dalších typů dlažeb 
- Požadujeme: praxi v oblasti zemních prací a výstavby vozovek min. 3 
rok, řidičský průkaz sk. B, další skupiny ev. strojnické průkazy výhodou 
- Práce po celé ČR, též o víkendech 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní 
osoba: Michaličková Petra, tel. 602 241 147, e-mail: info@atmcz.cz, po 
domluvě se můžete dostavit na adresu provozovny firmy: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové (v pondělí až pátek v době od 9 
do 16 hod) 

Poslední změna: 
24.2.2019 10:31:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo 
volného místa: 14410960783 

 

Požadovaná profese: KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
- DPČ na dobu neurčitou, nástup možný ihned 
- Náplň práce: zemní práce, rekonstrukce vozovek a výstavba 
zpevněných ploch, výstavba parkovacích ploch, chodníků a komunikací 
ze zámkových, zatravňovacích a dalších typů dlažeb 
- Požadujeme: praxi v oblasti zemních prací a výstavby vozovek min. 3 
rok, řidičský průkaz sk. B, další skupiny ev. strojnické průkazy výhodou 
- Práce po celé ČR, též o víkendech 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní 
osoba: Michaličková Petra, tel. 602 241 147, e-mail: info@atmcz.cz 

Poslední změna: 
15.2.2019 16:23:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo 
volného místa: 14465440736 

 

Požadovaná profese: KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

CZ -ISCO: 71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby 
KVALIFIKOVANÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE 
- Místo výkonu práce: CELÁ ČR 
- PP na dobu neurčitou, nástup 1.3.2019, též práce o víkendech 
- Náplň práce: zemní práce, rekonstrukce vozovek a výstavba 
zpevněných ploch, parkovacích ploch, chodníků a komunikací ze 
zámkových, zatravňovacích a dalších typů dlažeb 
- Požadujeme: řidičský průkaz sk. B 
- Další skupiny řidičských průkazů a strojnické průkazy výhodou, praxe v 
oblasti zemních prací a výstavby vozovek výhodou 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: info@atmcz.cz 

Poslední změna: 
5.1.2019 01:33:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 15441770762 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 6 



Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost, 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13538340732 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 19 

Pracoviště 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: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost. 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14521460758 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlínské stavby, a.s., IČ 25317300, http://www.zlinskestavby.cz 
  Místo výkonu práce: Zlínské stavby, a.s. - Březůvky, Březůvky 275, 763 45 Březůvky 
  Komu se hlásit: Novotný Radek, tel.: +420 777 916 582, e-mail: novotny@zlinskestavby.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavební práce ve Zlíně a okolí. 

Poslední změna: 
4.3.2019 01:22:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14979420747 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 



  Počet volných míst: 6 
Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce HSV 
Práce i mimo Zlín / po celé ČR 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14999110777 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Markéta Kameníčková, tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocné práce na stavbách společnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadujeme: ŘP sk. B a chuť do práce 
Výhodou: ŘP sk. C, vazačský průkaz, strojnický průkaz, svářečský průkaz 
Nabízíme: zajímavou práci ve stavebnictví, zázemí stabilní a téměř 
rodinné společnosti, individuální mzdové ohodnocení, firemní benefity 
(25 dní dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, …)  
 
Nabízíme: příspěvěk na stravování, 25 dní dovolené, příspěvek na 
penzijní připojištění a jiné  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15287830792 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2019 do 9.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862780735 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: celá ČR 
Požadujeme: bezúhonnost, časová flexibilita, manuální zručnost. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935470789 

 

Požadovaná profese: Stavební montážní dělník 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Azymut Sp. z o.o. - odštěpný závod, IČ 07524978 
  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Rudolf Chmelař, tel.: +420 602 779 189, e-mail: azymutcz@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na území celé ČR a v případě nutnosti pracovní cesty na zakázku v 
Polsku. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Sehradice 217 v 
pondělí od 8:00 do 12:00 hodin. 

Poslední změna: 
15.3.2019 00:55:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749560783 

 

Požadovaná profese: Stavební práce - zedníci, tesaři, železáři, stavební dělníci 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště 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. Kotěna Miroslav, e-mail: miroslav.kotena@ps-msi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, pracovitost, řidičský průkaz skupiny B výhodou 
Náplň práce: stavební práce 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail miroslav.kotena@ps-
msi.cz nebo miroslav.rochovansky@ps-msi.cz 

Poslední změna: 
14.3.2019 14:25:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983890740 

 

Požadovaná profese: Zedníci, tesaři 
  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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. Jaroslav Vrána, e-mail: info@ps-msi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15465970710 

 

Požadovaná profese: Směnová technická kontrola 
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výstupní kontrola výrobků pro automobilový průmysl. Praxe v kontrole 
výhodou. Benefity: stravenky, odměna za docházku,2x ročně mimořádné 
odměny, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15415480755 

 

Požadovaná profese: Zkušební pracovníci -laboratoř pro stavebnictví 
  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (7543) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CONSULTEST s.r.o., IČ 25346784 
  Místo výkonu práce: CONSULTEST s.r.o. - pracoviště, Nábřeží 1592, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Ing. Marie PAULÍKOVÁ, tel.: paulikova@consultest.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, základní znalost 
práce s PC ( Word, Excel), fyzická zdatnost, ochota cestovat po ČR 
Náplň práce - odběry vzorkú zemin, kameniva, betonu a asfaltových 
směsí v terénu ( stavby, silnice, mosty), zpracování vzorků v laboratoři 
Nabízíme: 5 týdnů dovolená, prac.doba 7,00-15,30 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789910746 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 
  Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků (71323) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AM INTERIÉR, a.s., IČ 25302922, http://www.aminterier.cz 
  Místo výkonu práce: Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Bernatík Michal, tel.: +420 604 296 180, e-mail: 
michal.bernatik@aminterier.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o výrobu atypického nábytku na zakázku, práce manuální a se 
stroji. Možná práce na montážích.  
Možnost karierního růstu. 
Telefonický kontakt: Po - Pá od 8:00 do 16:00.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14787680750 

 

Požadovaná profese: Lakýrník, natěrač odlitků 
  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Blažek Zdeněk, Ambruzová Hana, tel.: +420 577 532 427,577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ochota pracovat a učit se novým věcem, flexibilita; praxe 
výhodou.  
Pracovní poměr s možností prodloužení. 
První kontakt telefonicky nebo osobně na pracovišti PO - PÁ od 8:00 do 
10:00. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13435120704 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 24.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník kovových výrobků - stříkání mokrou barvou, práce v úkole 
Požadujeme vyučení v oboru, manuální zručnost, pečlivost, praxe 
výhodou 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění, odměny 
za pracovní a životní jubilea, možnost výhodného telefonního tarifu 

Poslední změna: 
21.10.2018 00:45:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15098700774 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 150 do 170 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe 2 roky. 
Lakování základu ocelových konstrukcí "lakování vysokotlakem". 
Pracovní poměr na dobu určitou s možným prodloužením na dobu 
neurčitou. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15331990721 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník kovových výrobků - stříkání mokrou barvou, práce v úkole 
Požadujeme: manuální zručnost, pečlivost, praxe výhodou 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění, odměny 
za pracovní a životní jubilea, možnost výhodného telefonního tarifu 



Poslední změna: 
17.1.2019 02:16:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491230771 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci, natěrači 
  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Povrchová úprava kovových dílců a svařenců při kusové výrobě 
Při práci důraz na kvalitu a dodržování technologických postupů 
nátěrových systémů 
Výhody: příspěvek na obědy, na dovolenou, na penzijní či životní 
pojištění, na ubytování 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11799890727 

 

Požadovaná profese: 
Lakýrnici práškovou barvu pro vypalovací pec-komaxit, včetně ruční 
přípravy práškovou barvou 

  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BAMAŠI s.r.o., IČ 24831255 
  Místo výkonu práce: BAMAŠI s.r.o. - Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Kolcun Miroslav, tel.: +420 724 909 158, e-mail: kolcun58@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce TVD a.s. Rokytnice, Rokytnice 203 
763 21 Slavičín 
Požadavky: znalost technické výkresové dokumentace, složení sestavy 
podle výkresu, zkušenosti u sváření plechu a profilu o síle do 1,5 mm. 
Sváření argonem metodou TIG. 100% kontrola vizuál. Následné jemné 
broušení pro komaxitové lakování. 
Zaměstnanecké výhody: zajištěné bezplatné ubytování, doprava na 
pracoviště, odměny za kvalitu a plnění normy výkonu, 1/2 doplatek 
stravy. 
Kontakt telefonicky Pondělí - Středa nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628330765 

 

Požadovaná profese: Autolakýrníci 
  Lakýrníci automobilů a jiných vozidel (71321) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: SAMOHÝL MOTOR a.s., IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Karin HAJNÁ, tel.: +420 724 332 533, e-mail: hajna@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co Vás u nás bude bavit: příprava povrchů pro lakování, broušení, čištění 
a odmašťování ploch, konečné stříkání ploch, tmelení. 
Co Vám k práci u nás pomůže: vyučení v oboru autolakýrník (u 
nevyučených v oboru požadujeme doloženou praxi v oboru), 
zodpovědnost a radost ze své práce, pečlivost, smysl pro detail, základní 
znalosti diagnostiky vozů. 
Věříme, že Vás potěší: to, že Vaši práci oceníme a budeme si jí vážit, vřelé 
přivítání do firmy a postupné zaškolení, práce v rodinné firmě s 
dlouholetou tradicí, která je špičkou na Moravě, dotované firemní 
stravování, nástup ihned. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu, zaměstnanecké sleby na 
služby, zvýhodněné volání. 
Kontakujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994550773 

 

Požadovaná profese: Lékař ortoped, internista, rehabilitační lékař 
  Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) (22128) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 

  Místo výkonu práce: 
Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. [1], Bezručova 
338, 76326 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Léčebné lázně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
přijmou do svého týmu na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr  
LÉKAŘE/LÉKAŘKU 
 
Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• příjemné pracovní prostředí 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• zajímavou práci na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr 
• možnost seberealizace a osobního růstu 
• možnost využít placeného odborného vzdělávání 
• možnost využít naši podporu při získání další atestace RFM 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost získání zkušeností i z různorodých lékařských oborů (dle 
indikací, které u nás máme) 
• možnost ubytování 



• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu  
Požadujeme: 
• VŠ vzdělání lékařského směru nejlépe v oblasti neurologie, ortopedie, 
interny 
• možnost získání atestace I. stupně  
• pečlivý a zodpovědný přístup k práci 
• profesionální přístup k pacientům/klientům 
• chuť na sobě pracovat 
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost 
• znalost některého z jazyků AJ, NJ, nebo RJ výhodou 
Nástup: 
• nejlépe ihned nebo dle domluvy 

Poslední změna: 
11.1.2019 14:25:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15566650793 

 

Požadovaná profese: Lékaři absolventi 
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

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

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hana Polášková, Personalistka., tel.: +420 577 552 526,703 464 458, e-mail: 
h.polaskova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 
Podmínkou je způsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
Ukončený specializační kmen výhodnou.  
 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, příspěvek na 
ubytování a další benefity 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15216220736 

 

Požadovaná profese: Lékaři absolventi 
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

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

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hana Polášková, Personalistka., tel.: +420 577 552 526,703 464 458, e-mail: 
h.polaskova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na oddělení traumatologie a operačních sálů. 
Podmínkou je způsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
Ukončený specializační kmen výhodnou.  
 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, příspěvek na 
ubytování a další benefity 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15216230727 

 

Požadovaná profese: Lékaři absolventi - pro onkologické oddělení 
  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

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

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hana Polášková, Personalistka., tel.: +420 577 552 526,703 464 458, e-mail: 
h.polaskova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce lékaře pod odborným dohledem na onkologickém oddělení. 
Podmínkou je způsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb.  
Ukončený specializační kmen výhodnou.  
 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, příspěvek na 
ubytování a další benefity 

Poslední změna: 
15.3.2019 00:55:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749400733 

 

Požadovaná profese: Pediatr 
  Lékaři v pediatrii (22125) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Miramonti dětská léčebna, Čes. armády 465, 763 
26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Jana Rydlová, tel.: +420 577 682 414, e-mail: 
rydlova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 60 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
- VŠ vzdělání, lékař s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, 
pneumologie, RFM 
- způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona 
č. 95/2004 Sb. 



- uživatelská znalost práce na PC 
- spolehlivost, samostatnost, týmová práce a klientský  
přístup 
Platové podmínky dle dohody a Karierního řádu. 
 
Zaměstnanecké benefity: 
PO- PÁ (víkendové směny cca jednou za měsíc), vánoční svátky- volno, 
služební byt v Luhačovicích, 7,5 hod. pracovní dobu, 25 dnů řádné 
dovolené, aktivní podpora dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity 
(úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní 
připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, 
výhodný firemní tarif, odměny při pracovních a životních výročích) 
Kontakt:  
telefonicky na čísle 577 682 414 p. MUDr. Jana Rýdlová nebo e-mailem: 
rydlova@lazneluhacovice.cz 
  

Poslední změna: 
23.12.2018 00:45:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15387720713 

 

Požadovaná profese: Asistenti pro výuku jazyka anglického 
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČ 25349520 

  Místo výkonu práce: 
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. 
Masaryka 1279, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Andrea Štolfová, e-mail: andrea.stolfova@academicschool.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vynikající úroveň jazyka anglického (B2, C1 a C2), nebo 
certifikát TEFL, TESOL…. Vynikající práce s dětmi, praxe s dětmi 
výhodou, zkušenosti z mezinárodních škol výhodou  
Excellent English language skills, or certificate TEFL,TESOL 
Osobní návštěva v době od 9 do 14 hod.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438720728 

 

Požadovaná profese: Lektor/ka jazykové školy 
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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.: +420 608 938 936, e-mail: infotrelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme na výuku angličtiny kreativní lidi – lektory/lektorky, kteří vyjdou 
vstříc různým požadavkům firemních klientů. Jedná se o výuku 



dospělých. 
Pro naše lektory zajišťujeme dostatek kurzů od září do června. 
Realizace kurzů je ve firmách, s metodikou pomáhají naši metodikové – 
možnost osobního rozvoje. 
Pořádáme pro lektory celou řadu školení a společenských akcí. 
Zajišťujeme odborné materiály pro výuku. 
Požadujeme: dobrou znalost anglického nebo německého jazyka a 
zkušenost s výukou 
Do e-mailu s životopisem prosím uveďte: 
a) odkud jste 
b) délku lektorské praxe 
c) vaši motivaci stát se našim lektorem. 
Vyhrazujeme si neodpovědět uchazečům, kteří nesplňují uvedené 
požadavky. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13577250730 

 

Požadovaná profese: Lektoři anglického jazyka 
  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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, minimálně 25 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

rodilý mluvčí - anglický jazyk nebo rodilý mluvčí jiného cizího jazyka + 
oprávnění učit angličtinu jako druhý jazyk ( certifikát - např. CELTA, 
TEFL, TESOL, Intesol) nebo VŠ studium anglického jazyka 
Telefonicky v době od 10:00 do 16:00 hod. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10894630758 

 

Požadovaná profese: Lektoři poradenských programů 
  Lektoři dalšího vzdělávání (23204) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: POE EDUCO, spol. s r. o., IČ 64089398 
  Místo výkonu práce: POE EDUCO, spol. s r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Dalibor Šrubař, e-mail: dalibor.srubar@poe-educo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 160 do 190 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zkušenosti s lektorováním poradenských programů 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888290765 

 

Požadovaná profese: Lektoři 
  Lektoři na vysokých školách (23106) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - sídlo - rektorát, nám. T. G. Masaryka 
5555, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Ivana Kučerova, e-mail: kucerova@utb.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 15 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výuka odborných předmětů z oblasti výtvarných umění a 
audiovize vedená pouze v anglickém jazyce.  
Počet hodin týdně - 15 
Požadavky: minimálně bakalářské vzdělání v oblasti médií a designu, 
minimální 3 roky praxe na pozici lektora (v anglickém jazyce). 
Preferujeme rodilého mluvčí. 

Poslední změna: 
29.3.2019 11:02:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15242450797 

 

Požadovaná profese: Malíř/ka pokojů 
  Malíři interiérů (71311) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 

Požadovaná povolání: Malíři interiérů, požadovaná praxe v rocích: 2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR, převážně Pardubice a okolí dle zakázek 
firmy.  
Mzdové ohodnocení: 26 100,- Kč + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí 
zaměstnavatele max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a 
kvantity práce 
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru 
2) Praxe min. 2 roky 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Dopravu na stavbu a zpět zajišťuje zaměstnavatel 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15962260734 



 

Požadovaná profese: Malíři 
  Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři (7131) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONTIM Kutra s.r.o., IČ 29271622 
  Místo výkonu práce: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Radim Kutra, tel.: +420 604 213 258, e-mail: Ing.radim.kutra@montim.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Malířské práce na území ČR. 
Výhody: stravenky 
Kontaktujte telefonicky 7-16 nebo osobně na adrese Mysločovice 110, 7-
12 a 13-16 hodin. 

Poslední změna: 
7.12.2018 00:36:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313850751 

 

Požadovaná profese: Malíř/ka pokojů 
  Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři (7131) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody, doprava do zaměstnání  
Ubytování 

Požadovaná povolání: Malíři interiérů, požadovaná praxe v rocích: 2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Mzda od 26.100,00 + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí zaměstnavatele 
max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a kvantity práce.  
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru 
2) Praxe min. 2 roky 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Dopravu na stavbu a zpět zajišťuje zaměstnavatel 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15455880770 

 



Požadovaná profese: Pomocníci v provozovně pedikúra, manikúra 
  Manikéři a pedikéři (51422) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSE QQT s.r.o., IČ 01592076 
  Místo výkonu práce: ROSE QQT s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Quang Linh Nguyen, tel.: +420 774 486 396 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost vietnamského jazyka výhodou 
Výhody: dotované obědy 
Osobní návštěva na pracovišti každý čtvrtek od 16 do 18 hod.  

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556770761 

 

Požadovaná profese: Dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o., IČ 46966196 
  Místo výkonu práce: K Pasekám 273, 760 01 Zlín 1 
  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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha vytlačovací linky na výrobu z plastů, balení 
výrobků, výstupní kontrola 
Výhody: stabilní zázemí výrobní plastikářské společnosti, finanční 
ohodnocení dle výkonu, prémie, mimořádné čtvrtletní odměny, dotované 
stravenky, benefiční fond, 5 dní dovolené navíc, firemní společenské 
akce, možnost práce přesčas, nástup možný ihned nebo dle dohody. 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete emailovou zprávu nebo 
strukturovaný životopis na: hradilova@megat.cz, nebo volejte na tel. 
číslo: +420 577 141 702, +420 577 141 755. 

Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12127520740 

 

Požadovaná profese: Dělníci - drtiči plastů (manipulant) 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VAPOL AIR s.r.o., IČ 02424541 
  Místo výkonu práce: Neubuz 156, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Polepilová Miroslava, tel.: +420 737 606 197 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
Poznámka k volnému 

místu: 
Třídění a drcení plastu plastů 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945500783 

 

Požadovaná profese: Dělníci - pomocné práce 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Vácha-AUTOLAKY, IČ 15212335 
  Místo výkonu práce: Tečovice 17, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Vácha Miroslav st., tel.: +420 731 111 930, e-mail: 
vachaautolaky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 1.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrou manuální zručnost, dobrý zrak a základní znalosti na 
PC. 
Náplň práce: příprava dílů do laku, broušení, odmaštění, následně balení, 
naskenování dílů do souboru. 
Jen ranní směna. 
Telefonicky v době 10-17 hod.  

Poslední změna: 
9.1.2019 02:18:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549370728 

 

Požadovaná profese: Dělníci do práškové lakovny 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLAR-TECHNIK s.r.o., IČ 44004681 
  Místo výkonu práce: Holešovská 399, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: 
Michaela Zábojníková, tel.: +420 731 174 515, e-mail: 
zabojnikova@solartechnik.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zavěšování dílů, obsluha myčky a práškové kabiny, balení 
Výhody: příplatky za noční směny, odměny, stravenky  

Poslední změna: 
27.11.2018 01:55:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15393800770 

 

Požadovaná profese: Dělníci do práškové lakovny 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLAR-TECHNIK s.r.o., IČ 44004681 
  Místo výkonu práce: Holešovská 399, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: 
Michaela Zábojníková, tel.: +420 731 174 515, e-mail: 
zabojnikova@solartechnik.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha stříkací kabiny, nanášení barev, ranní směna, 
odměny, stravenky  

Poslední změna: 
4.12.2018 02:49:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15427110764 

 

Požadovaná profese: Dělníci na opravy dřevěných palet 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: H E R U S, s.r.o., IČ 63485931 

  Místo výkonu práce: 
H E R U S, s.r.o. - Želechovice nad Dřevnicí, Papírenská 51, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Štachová, tel.: +420 724 777 021 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy dřevěných palet, práce s pilou, hřebíkovačkou, 
výhodou VZV 
Telefonicky 8-14 hod.  

Poslední změna: 
4.12.2018 02:49:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15427230753 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EMINEX Group s.r.o., IČ 05142318 

  Místo výkonu práce: 
EMINEX Group s.r.o. - Zlín, Precision s.r.o., U Tescomy 247, Lužkovice, 
760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petr Moravec, tel.: +420 778 001 450, e-mail: moravec@eminex.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Výrobu technických plastových dílů vstřikováním 
Výhody: Ubytování zdarma 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15014020744 

 

Požadovaná profese: Dělníci výroby PVC 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PIVA OKNA SE, IČ 05811783 
  Místo výkonu práce: PIVA OKNA SE - Louky, třída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Strnadová, e-mail: info@pivaoknase.com 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 400 do 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

nástupní plat 20400 CZK, po zapracování  
Výhody: stravenky v plné výši 100 CZK na den,možnost dalších odměn za 
docházku bez absencí  
  

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757660768 

 

Požadovaná profese: Dělník / dělnice 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MMP METAL s.r.o., IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace výrobků, čistění, balení, příprava výrobků pro 
lakovnu 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele nebo stravenky 
 
 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15903030788 

 

Požadovaná profese: Kompletační dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

O NÁS: UNICO MODULAR působí už přes čtvrt století jako výrobce 
obytných kontejnerů a modulárních staveb, primárně pro 
západoevropské trhy. Firma si zakládá na vysokém důrazu na kvalitu 
svých výrobků a servisu, morálním a korektním jednáním ke svým 
zaměstnancům a obchodním partnerům. Sdílení těchto hodnot se 
očekává i od Vás.  
NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení v případě dobrých výsledků, 
příspěvek na závodní stravování, po zapracování smlouva na dobu 
neurčitou 
OD VÁS OČEKÁVÁME: aktivní přístup k práci a samostatnost, smysl pro 



pořádek a důslednost, odolnost vůči stresu, nebát se přebrat 
zodpovědnost za svou práci 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14655210760 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725930749 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělníci ve výrobě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Příluky, U Tescomy 247, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 
  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: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s výlisky a jejich výstupní kontrola, evidence - 
fyzicky nenáročná práce 
Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, dobrá pracovní morálka 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
29.11.2018 04:07:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406280790 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělníci ve výrobě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Příluky, U Tescomy 247, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Taťána Kravčenko, tel.: +420 775 337 672, e-mail: kravcenko@123-prace.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.5.2019 do 2.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: odebírání hotových výrobků z výrobního stroje, evidence 
vakuového pokovení plastových dílů, montáž, následnou kontrolu, 
identifikaci dílů, třídění a balení. 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka 
Pracovní doba: 06:00 - 14:00 hod, 14:00 - 22:00 hod, 22:00 - 06:00 hod, 
06:00 - 18:00 hod, 18:00 - 06:00 hod 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945510774 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělníci ve výrobě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, http://www.zlinaircraft.eu 
  Místo výkonu práce: Letiště 1887, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Monika Odložilíková, tel.: +420 577 120 807, e-mail: 
personalni@zlinaircraft.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
zkušenost ze strojírenské výroby, praxe s výrobními dokumenty velkou 
výhodou, základní znalost práce s PC, fyzická a manuální zdatnost, 
pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 
Náplň práce: 
předávání výrobních příkazů a další výrobní dokumentace jednotlivým 
oddělením, kontrola dokumentů, kontrola kusů, fyzické předávání 
vyrobených kusů na jednotlivá oddělení výroby, převoz materiálu a 
výkovků 
Nabízíme: 
motivující platové podmínky, příjemný pracovní tým, závodní stravování, 
nástup ihned, místo výkonu práce Otrokovice, firemní stravování, 
motivující ohodnocení, česká společnost, vzdělávání 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994510712 

 

Požadovaná profese: Manipulanti 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MMP METAL s.r.o., IČ 26956837 
  Místo výkonu práce: MMP METAL s.r.o. - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s materiálem a komponenty pro výrobu, 
organizace skladu komponentů a výrobních přípravků  
Výhody: ovoz obědů s dotací zaměstnavatele  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914750716 

 

Požadovaná profese: Manipulanti 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Olga Štěpanovská, tel.: +420 577 113 572, e-mail: stepanovska@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 19 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrobě kartonů 
Vhodné i pro ženy, práce není fyzicky náročná. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
23.1.2019 13:50:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14256870754 

 

Požadovaná profese: Manipulanti ve výrobě 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlín Precision s.r.o., IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PRŮMYSLOVÁ 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: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, spolehlivost, flexibilita, přiměřená fyzická 
zdatnost, praxe ve výrobní společnosti výhodou 
Náplň práce: zajišťování zásobení jedoucích linek příslušným materiálem 
Výhody: stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, volnočasové poukázky, 
penzijní připojištění, firemní akce, mimořádné prémie,  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497940746 

 

Požadovaná profese: Mistři výroby PVC oken 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PIVA OKNA SE, IČ 05811783 
  Místo výkonu práce: PIVA OKNA SE - Louky, třída Tomáše Bati 283, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Strnadová, e-mail: info@pivaoknase.com 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 33 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Podmínka - praxe ve výrobě PVC oken + výhodou zkušenosti s vedením 
prac. kolektivu 
Výhody: stravenky 100 Kč 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456170703 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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 Mikulčíková, tel.: +420 576 779 154, e-mail: Kariera@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž a kompletace při výrobě obytných a stavebních 
kontejnerů (osazení stěnových dílců, podlah, oken, dveří, práce s 
dřevotřískou, sádrokartonem, lepení podlahovin, malířské práce) 
Požadavky: znalost a orientace ve výkresové dokumentaci, manuální 
zručnost, dobrý zdravotní stav, znalost NJ nebo AJ výhodou (možnost 
montáží v zahraničí) 
Výhody: příspěvek na stravování, penzijní připojištění, prémie nad rámec 
PS 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14586290708 

 

Požadovaná profese: Obsluha lisu 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ANC COMPONENTS, s. r. o., IČ 27699218 
  Místo výkonu práce: ANC COMPONENTS, s .r. o. - sídlo, Nábřeží 737, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Kristýna Sedláčková, 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: odebírání dílů, příprava obalového materiálu, vizuální 
kontrola vyráběných dílů, obsluha lisů, navážení materiálu, vyvážení 
odpadu 
Požadavky: flexibilita a ochota se učit novým věcem, samostatnost, 
zodpovědnost, VZV výhodou 
Nabízíme: stabilní zaměstnání v rozvíjející společnosti a přátelský 
pracovní kolektiv 



Práce je vhodná pro muže. 
Výhody: stravenky, příspěvek na dopravu, fit bonus +1000Kč/měsíčně, 
věrnostní ohodnocení, příplatek za noční směnu 20%, 22 dní dovolené 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977580720 

 

Požadovaná profese: Obsluha výrobních strojů. 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluhu strojů ve výrobě, na zpracování betonářské oceli. 
Požadavky: ŘP VZV, svářečský průkaz a praxe v kovovýrobě výhodou. 
Osobní návštěva na pracovišti 6:30 - 15:00 hod.  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12143840796 

 

Požadovaná profese: Operátor/ka výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lokart mont s.r.o., IČ 05687501 
  Místo výkonu práce: Lípa 300, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Penner Jiří, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrobě kartonáže 
Výhody: příspěvek na stravování 
Osobní návštěva po předchozí domluvě. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688760703 

 

Požadovaná profese: Operátoři výrobních linek 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Grafton Recruitment s.r.o., IČ 62583344 
  Místo výkonu práce: Grafton Recruitment s.r.o. - Hrabůvky, Hrabůvky 641, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Radoslav Plšek, tel.: +420 725 557 583, e-mail: radoslav.plsek@grafton.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.2.2018 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výborný zdravotní stav 
Pečlivost při bslze výrobní linky 
Spolupráce na výrobních operacích (práce v týmu kolegyň) - výborné 
pracovní prostředí 
Podnikové stravování či stravenky, 13. plat, 25 dní dovolené, extra 
příplatky a prémie. 

Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797740780 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Příluky, U Tescomy 247, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Anna Thurnerová, tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz, 
adresa: OC Zlaté Jablko, Dlouhá 5617, 760 01 Zlín 1 

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 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s výlisky a jejich výstupní kontrola - fyzicky 
nenáročná práce 
Požadavky: pečlivost, spolehlivost, manuální zručnost 
Výhody: možnost týdenních záloh 

Poslední změna: 
29.11.2018 04:07:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477980770 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Grafton Recruitment s.r.o., IČ 62583344 

  Místo výkonu práce: 
Grafton Recruitment s.r.o. - Otrokovice, Tř. T. Bati areál TOMA a.s. 
Budova 31, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Radoslav Plšek, tel.: +420 725 557 583, e-mail: radoslav.plsek@grafton.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.2.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve 3 směnném provozu 
U práce se sedí nebo stojí  
Většinou ženy obsluhují tzv. vstřikolis (výroba drobných součástek). 
Výrobky jsou lehké, ty se pak roztřídí a odevzdávají dál 
Víkendy jsou volné 
Fixní mzda je 18 000 + 3 000 až 5 000 odměny + příplatky 
4 týdny dovolené, dotované stravování, příplatky + prémie 
Osobně - Vavrečkova 7074, Zlín (Areál Svit, budova č. 13, 4. patro), 9:00 - 
16:30 hod. 



Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797770753 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výrobní firma na výrobu kartonů příjme muže i ženy na pozici Operátor 
do výroby ve dvousměnném provozu.  
Příplatky za přesčasy.  
Nástup možný ihned.  
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895150702 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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 oddělení, tel.: +420 573 034 671,733 734 346, e-mail: 
personalni@tnsservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Očekáváme manuální zručnost, spolehlivost a zodpovědnost přístupu k 
práci v 3-směnném provozu. 
Pracovní doba: ranní směna 5:45 - 13:45, odpolední směna 13:45-21:45, 
noční 21:45 - 5:45. 
Práce je vhodná pro každého, kdo je manuálně zručný, spolehlivý a 
zodpovědný.  
Při práci je možnost převážně sedět nebo stát (činnosti lze vykonávat i se 
zdravotním omezením nebo ČID). 
Kompletace výrobkových skupin: držáky uhlíků a podsestavy 
elektromotorů; kabelové svazky; LED světelná technika; stěrače a 
stírátka pro osobní automobily. 
Výhody: získáte stabilní zaměstnání a odpovídající mzdu s pololetními 
odměnami jako podíl na hospodaření firmy. 
Nad rámec mzdy nabízíme BENEFITNÍ PROGRAM a 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ. 
Uzavřeme pracovní smlouvu na 37,5 hod. týdně.  
Stanete se součástí příjemného pracovního prostředí a kolektivu 
spolupracovníků.  



Samozřejmostí je možnost prohlídky provozu a sdělení všech dotazů. 
Nástup umožníme po dohodě i v průběhu měsíce. 

Poslední změna: 
7.2.2019 02:22:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15715020732 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Technic Container s.r.o., IČ 06932991 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1672, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Capík Jaroslav, tel.: +420 734 334 051, e-mail: 
technic.container@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.1.2019 do 14.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zručnost při výrobě obytných kontejnerů 
 
Osobní návštěva 8-16 hod.  

Poslední změna: 
7.12.2018 02:09:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15414460703 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Technic Container s.r.o., IČ 06932991 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1672, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Capík Jaroslav, tel.: +420 734 334 051, e-mail: 
technic.container@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 do 14.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Osobní návštěva Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
13.12.2018 01:59:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15465950728 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Technic Container s.r.o., IČ 06932991 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1672, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Capík Jaroslav, tel.: +420 734 334 051, e-mail: 
technic.container@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2019 do 14.8.2019 



  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Osobní návštěva Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003540733 

 

Požadovaná profese: Pracovníci do výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště 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 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obuvnické práce, šití svršků 
Zaučíme: čisté, kulturní prostředí, menší okruh zaměstnanců 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811540718 

 

Požadovaná profese: Pracovníci při výkupu a zpracování kovového odpadu a papíru 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Areál Rybníky, Nábřeží 5574, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bartošová Emilie, tel.: +420 725 534 194, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru - výkup ss zpracování kovového odpadu a 
papíru, průkaz VZV výhodou, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost 
Výhody: příspěvek na stravné, prodloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou, pracovní oděv 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875470760 

 

Požadovaná profese: Pracovníci údržby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlín Precision s.r.o., IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PRŮMYSLOVÁ 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 14.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Vyhláška 50, zkušenosti s opravami, samostatnost, flexibilita, 
spolehlivost 
Náplň práce: údržba a rychlé opravy strojního vybavení, výrobního 
zařízení, příslušenství a majetku firmy 
Výhody: stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, měsíční odměny dle 
výkonu, volnočasové poukázky 300 Kč měsíčně, penzijní připojištění, 
firemní akce, školení 

Poslední změna: 
7.2.2019 01:16:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549480726 

 

Požadovaná profese: Pracovníci výroby protektorů 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vraník, s. r. o., IČ 26238861, http://www.pneuvranik.cz 
  Místo výkonu práce: Vraník, s. r. o. - sídlo, Pod Veselou 688, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Pavel Sedlář Ing. Vanča Petr, tel.: +420 608 469 077,577 982 293;773 121 
333, e-mail: kariera@pneuvranik.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výroba protektorovaných pneumatik - drásání, kontrola pneu, konfekce, 
vyvažování, obsluha vulkanizačních lisů 
Výhody: nadstandardní výkonová mzda, dodatečné odměny, až 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, deputát, práce v prostředí nové 
moderní haly & menší společnosti 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765310770 

 

Požadovaná profese: Pracovník/pracovnice k obsluze výrobních linek 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: Petra Adamíčková, tel.: +420 777 752 049, e-mail: prace@mogador.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava pracoviště, příprava materiálů pro výrobu, základní 
kontrola výrobku, který opouští výrobní linku (kontrola data, svárů, 
hmotnosti, apd.), ruční balení výrobků, vkládání do kartonů, ukládaní na 
paletu, sanitace výrobního zařízení průběžná nebo na konci výroby, 
sanitace výrobních prostor 
Výhody: příspěvek na dojíždění, nástupní bonus, příspěvek na 
stravování, možnost nákupu výrobků za zvýhodněné ceny 

Poslední změna: 
12.10.2018 01:02:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13590970798 



 

Požadovaná profese: Seřizovači olepovacího stroje. Obsluha olepovacího stroje 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Václav Mrázek, IČ 10569715, http://www.nabytekmrazek.cz 
  Místo výkonu práce: Václav Mrázek - Sazovice, Sazovice 223, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Mrázek Václav, tel.: +420 603 886 579, e-mail: info@nabytekmrazek.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha vkládá připravené díly do stroje, kontroluje množství olepovací 
pasky a lepidlo. Seřizovač odstraňuje problémy stroje, odebírá olepené 
díla za strojem, kontroluje kvalitu olepení a ukládá díly na paletu. 
Požadavky manuální zručnost pozornost. 
Osobně na pracovišti 6-8 hod.; 10-14 hod. 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15968090725 

 

Požadovaná profese: Vedoucí výroby 
  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Robert Trnovec, tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru - výkup a zpracování kovového odpadu a 
papíru min. 3 roky, ŘP sk. "B", průkaz řidiče VZV výhodou, spolehlivost, 
zodpovědnost a samostatnost, zkušenosti s vedením kolektivu 
Výhody: příspěvek na stravné, prodloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579210741 

 

Požadovaná profese: Masér/ka 
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 500 Kč/měsíc 



Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Akreditovaný kurz od Ministerstva zdravotnictví Masér ve 
zdravotnictví nebo studijní obor Zdravotní masér, praxe v oboru výhodou, 
profesionální přístup, komunikativnost, vstříčné chování a vystupování. 
Zaměstnanecké benefity: Náborový příspěvek ve výši 3000 - 5000 Kč, 
pracovní doba 7,5 hod./denně, 25 dnů dovolené, zam. stravování, 
možnost ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, levný tarif u T-
mobile,  
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku. 
Kontakt telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
24.1.2019 04:18:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15638250761 

 

Požadovaná profese: Maséři 
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provádění masáží 
Požadavky: praxe v oboru thajských a khmerských masáží, držitelé 
certifikátů (certifikáty jakékoli - české, zahraniční, tykající se jakýchkoliv 
masáží), částečná znalost angličtiny 
Výhody: prémie 

Poslední změna: 
18.3.2019 13:52:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11442490735 

 

Požadovaná profese: Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) 
  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BAI MAI s.r.o., IČ 06575102 
  Místo výkonu práce: BAI MAI s.r.o. - Zarámí, Zarámí 428, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martin Kovář, tel.: +420 732 428 097 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provádění originálních thajských masáží.  
Požadujeme certifikát o znalosti provádění tradičních thajské masáže, 
vydaný v Thajsku.  
Bez požadavku na minimální stupeň vzdělání. 
Telefonicky Po-Pá 10-14 hod. 



Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13615170746 

 

Požadovaná profese: Automechanici 
  Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů (72313) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., IČ 60730153, 
http://www.dszo.cz 

  Místo výkonu práce: 
Dopravní společnost 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: volná jízdenka na MHD, příspěvek na penzijní připojištění 1000 
Kč, příspěvek na stravování, 25 dní dovolená 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726590795 

 

Požadovaná profese: Mechanik/čka jízdních kol 
  Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci (72340) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Mototrading, spol. s r.o., IČ 17049695 

  Místo výkonu práce: 
Mototrading, spol. s r.o. - Otrokovice, Komenského 196, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Renata Vávrová, tel.: +420 775 757 744, e-mail: 
straznice072@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND 
Do cykloprodejny v Otrokovicích přijmeme zaměstnance na plný nebo 
zkrácený úvazek. Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen) vzdělání. 
Vhodné pro osoby s částečným inval. důchodem či osobu zdravotně 
znevýhodněnou.  
Praxe v opravách jízdních kol podmínkou.  

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15448760776 

 

Požadovaná profese: Technik a prodejce jízdních kol 
  Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci (72340) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stanislav Duháň, IČ 69669724 
  Místo výkonu práce: Stanislav Duháň - Luhačovice Nádražní, Nádražní 298, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Stanislav Duháň, tel.: +420 777 571 044 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Servis a prodej jízdních kol, možnost zaškolení. 
Kontakujte telefonicky nebo emailem stana@bifu.cz 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15733120738 

 

Požadovaná profese: Zámečník opravář vozidel 
  Mechanici a opraváři kolejových vozidel (72332) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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 Kočařová, Personalistka, tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kolegy na pozici zámečník, opravy nákladních vozidel. 
Požadujeme: 
•výuční list 
•praxe v oboru min. 2 roky 
•technická znalost automobilů, technických norem výhodou 
•ŘP sk. C, D výhodou 
•manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 
•vysoké pracovní nasazení 
Nabízíme: 
•stabilní práci v prosperující firmě 
•odpovídající platové ohodnocení v závislosti na vykonávané práci 
•místo výkonu práce: Zlín 
•jednosměnný provoz 
•příspěvek na stravování 
•příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
•dovolená 25 dní 
 
V případě Vašeho zájmu zasílejte svoje životopisy na 
email:personalista@zliner.cz, nebo volejte: +420 734 233 466 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14251120788 

 

Požadovaná profese: Automechanici 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru automechanik, opravář zemědělských strojů 
apod., ŘP sk. C   

Poslední změna: 
19.7.2018 01:55:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14787700732 

 

Požadovaná profese: Automechanici 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 

  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845980723 

 

Požadovaná profese: Automechanik - rozebírání autovraků 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AUTO SKLO BATĚK, spol. s r.o., IČ 25507338 
  Místo výkonu práce: Tečovice 371, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Monika Baťková, tel.: +420 731 111 129 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovník na rozebírání autovraků na autovrakovišti. 
Požadujeme manuální zručnost - mechanické práce. 
Kontaktujte telefonicky. 

Poslední změna: 
16.5.2018 01:52:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14460870775 

 

Požadovaná profese: Mechanici a opraváři motorových vozidel 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLOTRANS, spol. s.r.o., IČ 13694995, http://www.solotrans.cz 

  Místo výkonu práce: 
SOLOTRANS, spol. s.r.o. - Zlín - Lípa, Zádveřice 417, Zádveřice-Raková, 
763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Solanský Oldřich, tel.: +420 602 740 274, e-mail: jana.solanska@solotrans.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 12.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářečský průkaz vítán, nutná zdravotní prohlídka. 
Jedná se o opravy nákladních vozidel (tahač, návěs, přívěs). 



Výhody: stravenky, mobilní telefon, příspěvek na pohonné hmoty a jiné 
firemní benefity 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
8.11.2018 01:57:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313810787 

 

Požadovaná profese: Mechanici motocyklů 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 400 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru, řidičský průkaz skupiny A, B, základní 
znalost anglického jazyka a kladné reference.  
Vhodné také pro absolventy. 
Jsi samostatný, spolehlivý a precizní - pak hledáme právě tebe. Získáš u 
nás cenné technické znalosti - absolvuješ značková technická školení 
Ducati a Suzuki, budeš se účastnit různých motoakcí v ČR i zahraničí, 
dostaneš k dispozici nejmodernější motocyklovou techniku a servisní 
zázemí… 
Výhody: možnost ubytování ve firemním bytě 100 m2, stravenky 

Poslední změna: 
13.6.2018 12:01:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14616560722 

 

Požadovaná profese: Přejímací technik 
  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: T-MOTOR Zlín s.r.o., IČ 25303431 

  Místo výkonu práce: 
T-MOTOR Zlín s.r.o. - provozovna, třída Tomáše Bati 431, Louky, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Vítězslav Bršlica, ředitel, tel.: +420 724 542 478, e-mail: 
vitezslav.brslica@t-motor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 33 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přejímací technik autorizovaného servisu TOYOTA.  
Požadujeme znalost automobilového prostředí, práce na PC, 
spolehlivost, praxe v oboru výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování. 
První kontakt: telefonicky, e-mailem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895120729 

 

Požadovaná profese: Automechanici - opraváři stavebních strojů 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadované dovednosti: vyučení v oboru automechanik popř. oprávař 
stavebních strojů, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, časová 
flexibilita. 
Stabilní stavební firma přijme automechanika popř. opraváře stavebních 
strojů. Místo výkonu práce je v Otrokovicích. Výdělky dle výkonu práce, 
vynikající zázemí, základní mzda pravidelně navyšována, motivační 
programy. Řidičský průkaz skupiny B, C. 
 
Nabízíme: věrnostní ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky, diety, nekuřácký příspěvek, možnost využití volného času v 
rekreačních střediscích společnosti, sportovní akce pořádané 
zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546600733 

 

Požadovaná profese: Automechanici nákladních automobilů, opraváři motorových vozidel 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o., IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Tečovice, Tečovice 362, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Marcela Halíčková, e-mail: halickova.marcela@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP, vyučení v oboru, praxe v oboru výhodou, bezúhonnost 
Výhody: příspěvek na stravování, finanční bonusy 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726560725 

 

Požadovaná profese: Automechanik nákladních automobilů 
  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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 Kočařová, Personalistka, tel.: +420 734 233 466, e-mail: 
personalista@zliner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, příspěvek na penzijní pojištění  
Jízdní výhody, podnikové rekreační zařízení  
Naturální výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kolegy na pozici automechanik, opravy nákladních vozidel. 
Požadujeme: 
•praxe v oboru min. 2 roky 
•technická znalost automobilů, technických norem výhodou 
•ŘP sk. C, D výhodou 
•manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 
•vysoké pracovní nasazení 
Nabízíme: 
•stabilní práci v prosperující firmě 
•odpovídající platové ohodnocení v závislosti na vykonávané práci 
•místo výkonu práce: Zlín 
•jednosměnný provoz 
•příspěvek na stravování 
•příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
•dovolená 25 dní 
•práce na zajímavycý autech - hasičsské, vojenské nákladní auta, 
historické Budy - RTO apod. 
 
V případě Vašeho zájmu zasílejte svoje životopisy na 
email:personalista@zliner.cz, nebo volejte: +420 734 233 466, +420 737 
706 738 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15115300772 

 

Požadovaná profese: Pracovníci do přípravy výroby (obráběči kovů, zámečníci) 
  Mechanici a opraváři obráběcích strojů (72333) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava materiálu do výroby - stříhání plechů, kovovýroba 
Požadujeme manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, ochota pracovat, 
dobrý zdravotní stav 
Nabízíme možnost zaučení, možnost přizpůsobení pracovní doby, 
úkolová mzda 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění 

Poslední změna: 
13.6.2018 00:41:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14451430735 

 

Požadovaná profese: Autoelektrikář. 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BPS SERVIS, s. r. o., IČ 27730140 
  Místo výkonu práce: BPS SERVIS, s.r.o. - Zlín, Nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy automobilů. 
Požadavky: vyučen v oboru výhodou. 
Telefonicky Po-Pá 8-15- hod. před osobní návštěvou se předem domluvit.  

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027030777 

 

Požadovaná profese: Automechanici 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PNEU PLUS s.r.o., IČ 63474026 
  Místo výkonu práce: PNEU PLUS s.r.o. - Zlín, K Pasekám 2897, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Soňa Rusňáková, e-mail: zlin@pneuplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyučení v oboru, praxe v oboru vítána. Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994420793 

 

Požadovaná profese: Automechanici / autoelektrikáři 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Radek Černocký, IČ 60377046 
  Místo výkonu práce: Hrazanská 21, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Pavel Černocký, tel.: +420 577 133 279, e-mail: radek.cernotsky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek, 
mechanické + elektro 
Telefonicky Po-Pá 8-18 hod. osobně se hlásit na pracovišti po předchozí 
domluvě. 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811450702 

 

Požadovaná profese: Automechanici VW 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SAMOHÝL MOTOR a.s., IČ 25511165, http://www.skoda.zlin.cz 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Karin HAJNÁ, tel.: +420 724 332 533, e-mail: hajna@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pečlivé provádění servisních prohlídek a oprav vozů 
Volkswagen, práce s diagnostikou vozu, aktivní přístup při řešení oprav, 
spolupráce s týmem, aktivní přístup k aktivní přístup k vzdělávání ve 
spolupráci s výrobním závodem vzdělávání ve spolupráci s výrobním 
závodem  
Požadujeme: vyučen v oboru automechanik (u nevyučených v oboru 
požadujeme doloženou praxi v oboru), komunikaci se servisními poradci, 
pečlivost, odpovědnost, smysl pro detail, základní znalosti diagnostiky 
vozů. 
Věříme, že Vás u nás potěší: to, že Vaší práci oceníme a budeme si ji 
vážit, vřele přivítání do firmy a postupné zaškolení, práce v rodinné firmě 
s dlouholetou tradicí, která je špičkou na Moravě, dotované firemní 
stravování, nástup dohodou.  
Výhody: zaměstnaneckpé slevy na služby, zvýhodněné volání 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757650777 

 

Požadovaná profese: Automechanik 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Auto Dolanský s.r.o., IČ 04219481 
  Místo výkonu práce: Auto Dolanský s.r.o. - Lípa, Lípa 369, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Jiří Dolanský, Jednatel, tel.: +420 603 927 262, e-mail: 
autodolansky@autodolansky.cz, adresa: Trnava 368, 763 18 Trnava u Zlína 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 17.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nástup možný ihned. Práce v autorizovaném servisu značky SEAT, v 
novém, moderním, nekuřáckém prostředí s kvalitním zázemím pro 
zaměstnance. Po zapracování možnost navýšení platových podmínek. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky. 

Poslední změna: 
16.10.2018 01:57:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15020460768 

 

Požadovaná profese: Automechanik 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: T-MOTOR Zlín s.r.o., IČ 25303431 

  Místo výkonu práce: 
T-MOTOR Zlín s.r.o. - provozovna, třída Tomáše Bati 431, Louky, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Vítězslav Bršlica, ředitel, tel.: +420 724 542 478, e-mail: 
vitezslav.brslica@t-motor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 33 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Automechanik autorizovaného servisu TOYOTA. Požadujeme manuální 
zručnost, spolehlivost, praxe v oboru výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování. 
První kontakt: telefonicky, e-mailem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894860769 

 

Požadovaná profese: Automechanik. 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BPS SERVIS, s. r. o., IČ 27730140 
  Místo výkonu práce: BPS SERVIS, s.r.o. - Zlín, Nábřeží 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy automobilů. 
Požadavky: vyučen v oboru výhodou. 
Telefonicky Po-Pá 8-15- hod. před osobní návštěvou se předem domluvit.  

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027040768 

 

Požadovaná profese: Opraváři, mechanici 
  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pozitivní a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, 
samostanost, důslednost, spolehlivost, ochota učit se novým věcem, 
praxe vítána (není podmínkou), vhodné pro absolventy 
Náplň práce: opravy vrtných souprav Vermeer, opravy a údržba osobních 
a nákladních vozidel, strojů.  
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění. 
Po zapracování možnost prodloužení prracovního poměru na dobu 
neurčitou 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14745030723 

 

Požadovaná profese: Servisní technik motorových čtyřkolek 
  Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel (72319) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SLOBAG GROUP s.r.o., IČ 25541765 
  Místo výkonu práce: SLOBAG GROUP s.r.o. - sídlo, třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Šeda Vlastimil, e-mail: slobagmotor@4kolkyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na pracovní místo: 
- zdravotní postižení (jsme chráněná dílna- místo je vytvořeno ve 
spolupráci se Zlínským úřadem práce pro člověka se zdravotním 
postižením) 
- bydliště Zlínsko 
- Kladný vztah k motorismu 
- samostatnost při dojíždění do zaměstnání (Zlín Louky) 
- nebát se zaškolení a práce s profi nářadím, pracovník absolvuje školení 
pro základní servis motorových čtyřkolek  
práce na hlavní pracovní poměr, 4 - 6 hodin denně dle dohody 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688320706 

 

Požadovaná profese: Mechanici, opraváři strojů a zařízení 

  
Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) 
(72339) 

Pracoviště 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 Mikulčíková, tel.: +420 576 779 154, e-mail: Kariera@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, práce ve výškách, dobrá fyzická zdatnost, 
dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Osobní návštěva: Kaňovice 104, každou středu v době od 9 do 11 hod.  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742350773 

 

Požadovaná profese: Mechanik/seřizovač vstřikovacích lisů (plasty) 
  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Conec s. r. o., IČ 63493381 
  Místo výkonu práce: Conec s. r. o. - sídlo, Újezd u Valašských Klobouk, 76325 Loučka 137 
  Komu se hlásit: Ing. Ladislav Končický, tel.: +420 577 350 132, e-mail: info@conec.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Jízdní výhody  
Předškolní zařízení 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná práce na vstřikovacích lisech, výměna forem, 
zpracovávání zakázek a kontrola výrobních procesů, dodržování a 
kontrola kvalitativních předpisů, údržba zařízení a odstraňování poruch. 
Požadavky: vyučen v oboru mechanik/seřizovač vstřikovacích lisů pro 
plasty, znalost vstřikovacích lisů Arburg a znalost NJ výhodou, vyvinuté 
kvalitativní povědomí a smysl pro týmovou práci. 
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, penzijní připojištění, stravenky, 
jazykové kurzy, dotovaná autobusová doprava, podniková školka. 
Kontaktovat osobně, emailem nebo telefonicky na tel. čísle +420 577 350 
132 od 8:00 - 15:00 hod. 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688330794 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 
  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Kučovaniny 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: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba plastových trubek v nepřetržitém provozu ve 12-ti 
hodinových směnách v rytmu 2 ranní směny, 2 noční směny a 4 dny 
volno, obsluha vytlačovacích linek, balení, manipulace, paletizování, 
mezioperační kontrola kvality, místo výkonu práce: Otrokovice 
Požadujeme: výuční list, min. 1 roční zkušenost s prací v nepřetržitém 
provozu, manuální zručnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, ochota 
učit se nové věci a zdokonalovat se, dodržování pravidel týmové práce, 
flexibilita (nepřetržitý provoz - přesčasová práce), platné řidičské 
oprávnění pro VZV, preferovaná kvalifikace v oboru plastikář, elektrikář, 
strojní zámečník, mechanik-seřizovač  
Nabízíme: nástupní plat dle zkušeností a praxe (od 25.000,- Kč), finanční 
bonus při plnění výkonnostních ukazatelů, garantovaný věrnostní bonus 
pro nové zaměstnance, příplatek ke mzdě za odpracovaný plný fond 
pracovní doby v měsíci, příplatek za práci v nepřetržitém provozu, 
podporu ke zvyšování kvalifikace, perspektivu dalšího růstu, stabilní 
pracovní smlouvu ve společnosti s dlouhodobou historií, široké 
spektrum dalších zaměstnaneckých benefitů  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15414430730 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby - seřizovači 
  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Kučovaniny 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: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 



  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba plastových trubek v nepřetržitém provozu ve 12-ti 
hodinových směnách v rytmu 2 ranní směny, 2 noční směny a 4 dny 
volno, obsluha vytlačovacích linek (dle kvalifikace) - zajíždění, vyjíždění, 
změna rozměru, řešení technologických problémů, optimalizace výroby 
(seřizování linek), balení, manipulace, paletizování, mezioperační kontrola 
kvality 
Místo výkonu práce: Otrokovice 
Požadujeme: výuční list v technickém oboru, min. 1 roční zkušenost s 
prací v nepřetržitém provozu, doba trvání pracovního poměru u 1 
zaměstnavatele min. 1 rok, manuální zručnost, spolehlivost, zdravotní 
způsobilost, ochota učit se nové věci a zdokonalovat se, dodržování 
pravidel týmové práce, flexibilita (nepřetržitý provoz - přesčasová práce), 
platné řidičské oprávnění pro VZV, preferovaná kvalifikace v oboru 
plastikář, elektrikář, strojní zámečník, mechanik-seřizovač  
Nabízíme: nástupní plat dle zkušeností a praxe (28-35 tis. Kč), finanční 
bonus při plnění výkonnostních ukazatelů, garantovaný věrnostní bonus 
pro nové zaměstnance, příplatek ke mzdě za odpracovaný plný fond 
pracovní doby v měsíci, příplatek za práci v nepřetržitém provozu, 
náborový příspěvek dle kvalifikace ve výši 30.000,- Kč až 50.000,- Kč 
podporu ke zvyšování kvalifikace, perspektivu dalšího růstu na vedoucí 
pozice, stabilní pracovní smlouvu ve společnosti s dlouhodobou historií, 
široké spektrum dalších zaměstnaneckých benefitů 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15414520746 

 

Požadovaná profese: Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Conec s. r. o., IČ 63493381 
  Místo výkonu práce: Conec s. r. o. - sídlo, Újezd u Valašských Klobouk, 76325 Loučka 137 
  Komu se hlásit: Ing. Jan Horsák, tel.: +420 577 350 132, e-mail: jan.horsak@conec.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Jízdní výhody  
Předškolní zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatné seřizování a opravy strojů ( po zaučení, 
zpracování zakázek a kontrola výrobních procesů, dodržování a kontrola 
kvalitativních předpisů, údržba zařízení a odstraňování poruch) 
Požadavky: vyučen v oboru mechanik/seřizovač nebo podobném, praxe 
není nutná - i absolvent, vyvinuté kvalitativní povědomí a smysl pro 
týmovou práci. 
Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, penzijní připojištění, 
stravenky, jazykové kurzy, dotovaná autobusová doprava ve směru od 
Sidonie, Brumov, Val.Klobouky, Vlachovice, podniková školka. 
Kontakt osobně, e-mailem nebo telefonicky od 8:00 do 15:00 hod. 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845870725 

 

Požadovaná profese: Údržba sečících strojů 
  Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení (72334) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 



  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15846000705 

 

Požadovaná profese: Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení (72334) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádveřice 425, Zádveřice-
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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

72334 - Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení 
Požadavky: řidičský průkaz T, svářečský průkaz  
Náplň práce: opravárenství a zemědělská činnost, řidič, traktorista. 
Výhody: možnost ubytování. 
Pracoviště: Zádveřice 425, Vizovice 
Zájemci o volné místo nechť se hlásí telefonicky v době od 7:00 do 15:00 
hodin, nebo se zastaví osobně na pracovišti ve stejnou dobu. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137660703 

 

Požadovaná profese: Konstruktér, přípravář výroby 
  Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě (31229) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava výroby - plány, výkresy, kusovníky  
Zaměstnanecké výhody: obědy, odměny,  



Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972360767 

 

Požadovaná profese: Mistr ve stavebnictví 
  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (3123) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Vrba, tel.: +420 731 657 052, 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 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavitelství 
Poznámka k volnému 

místu: 
SŠ stavební. ŘP skupiny B.Zašlete životopis + motivační dopis na: 
info@4idea.cz. Tel. v prac. dny: 731 657 052. 

Poslední změna: 
14.3.2019 16:33:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15475620755 

 

Požadovaná profese: Mistr/ová stavby 
  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (31230) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 33 400 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR, převážně Pardubice a okolí dle zakázek 
firmy.  
Mzdové ohodnocení: 33 400,- Kč + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí 
zaměstnavatele max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a 
kvantity práce 
Požadujeme: 
1) Výborná orientace v PD 
2) ŘP sk. B 
3) Znalost práce na PC (WORD, EXCEL) 
4) Dobré organizační schopnosti (vedení pracovního týmu) 
5) Zkušenosti a znalosti v oblasti pozemních staveb 
6) Schopnost samostatného řízení staveb 
7) Zodpovědnost 
8) Časová flexibilita 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Firemní vozidlo 
4) Mobilní telefon 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti  



 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15962280716 

 

Požadovaná profese: Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (3123) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI CZ, odštěpný závod, IČ 05942675 

  Místo výkonu práce: 
TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI CZ, odštěpný závod - místo 
výkonu práce, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Jiřina Gorrie, tel.: +420 601 030 556, e-mail: praguebranch@totospa.it, 
adresa: U průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadované dovednosti: 
Jiné, praxi s řízením strojů pro pokládky povrchů min. 3 roky, 
požadovaná praxe v rocích: 3  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Česká republika 
Kontaktní osoba: Jiřina Gorrie, tel: 601 030 556, e-mail: 
praguebranch@totospa.it 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  
Specializovaný pracovník - vedoucí strojů na pokládku cementobetonu. 
Stavební práce - pokládka cementobetonu a mramoru. Služební cesty po 
celé České republice. Práce venku. 
 
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, praxi s řízením strojů na pokládky 
povrchů minimálně 3 roky, spolehlivost, odpovědnost, rozhodnost, 
dobrou fyzickou kondici, výpis z rejstříku trestů, znalost práce na PC. 

Poslední změna: 
28.11.2018 01:53:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 14778240710 

 

Požadovaná profese: Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 
  Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách (7211) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Blažek Zdeněk, Ambruzová Hana, tel.: +420 577 532 427,577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ochota pracovat a učit se novým věcem, flexibilita. 
První kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00) nebo osobně (PO - 
PÁ od 8:00 do 10:00). 

Poslední změna: 
7.2.2019 01:16:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549430771 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci v elektrotechnickém průmyslu 



  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
  Počet volných míst: 50 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CAUTHON s.r.o., IČ 07575009 

  Místo výkonu práce: 
CAUTHON s.r.o. - Conec s.r.o. - Loučka, Loučka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: Pavel Jadviščok, tel.: +420 777 681 707, e-mail: cauthon@outlook.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 do 13.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 750 do 15 240 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konektorů. 
Maximální fyzická kondice, zručnost. 
Kontaktujte emailem, telefonicky. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832530703 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci v elektrotechnickém průmyslu 
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
  Počet volných míst: 70 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Fast workers s.r.o., IČ 04520246 

  Místo výkonu práce: 
Fast workers s.r.o. - Conec s.r.o. - Loučka, Loučka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: Anna Řeháková, tel.: +420 606 147 517, e-mail: rehakova@fastworkers.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 28.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 750 do 15 240 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konektorů. 
Maximální fyzická kondice, zručnost. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832570764 

 

Požadovaná profese: Montážní technik elektro 
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Válek, mistr, tel.: +420 739 523 423, e-mail: pvalek 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montážní technik výroby elektro 
 



Společnost Cominfo a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
"Montážní technik výroby elektro ". 
 
Pracovní náplň: 
 
Oživování a kompletace zařízení (přístupové terminály, čidla, elektronika 
atd..) 
Diagnostika a analýza závad a jejich předcházení 
 
Požadujeme: 
 
SOU/SŠ zaměření elektro 
oživování elektronických obvodů/modulů 
orientace ve výkresové dokumentaci a zkušenost s elektro schématy 
uživatelská znalost práce na PC 
ŘP. skupiny B, AJ, NJ výhodou 
samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup, ochota učit se nové věci 
 
Nabízíme: 
 
nástup ihned 
práci na plný úvazek v dynamicky se rozvíjející společnosti 
odpovídající finanční ohodnocení cca 18 - 27tis hrubého 
možnost dalšího profesního i osobního růstu s rozvojem společnosti 
dotované závodní stravování s příspěvkem ve výši 80 % 
možnost čerpání nadstandardní dovolené 
firemní akce v průběhu roku 
další firemní benefity 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834070772 

 

Požadovaná profese: Montážní technik výroby turniketů - elektro 
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Válek, mistr, tel.: +420 739 523 423, e-mail: pvalek 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montážní technik výroby turniketů - elektro 
 
Společnost COMINFO a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
"Montážní technik výroby turniketů - elektro ". 
 
Pracovní náplň: 
 
instalace kabeláže a dalších komponentů do turniketů podle daných 
technických parametrů 
výstupní kontrola odváděných výrobků, testování jejich funkčnosti 
příprava elektro dílů a kabeláže pro výrobu 
 
Požadujeme: 
 
SOU/SŠ zaměření elektro 
orientace ve výkresové dokumentaci a zkušenost s elektro schématy 
samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup, ochota učit se nové věci 



uživatelská znalost práce na PC 
schopnost týmové práce  
 
Nabízíme: 
 
nástup ihned 
práci na plný úvazek v dynamicky se rozvíjející společnosti 
odpovídající finanční ohodnocení cca 18 - 27tis hrubého 
možnost dalšího profesního i osobního růstu s rozvojem společnosti 
dotované závodní stravování s příspěvkem ve výši 80 % 
možnost čerpání nadstandardní dovolené 
firemní akce v průběhu roku 
další firemní benefity 
 
V případě, že tato nabídka oslovila právě Vás, prosíme o zaslání 
profesního životopisu na emailovou adresu prace@cominfo.cz 
 
V předmětu zprávy uveďte požadovanou pozici. 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834100745 

 

Požadovaná profese: Montážníci 
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
  Počet volných míst: 3 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme montážníky (zámečníky, strojaře, zedníky, pomocníky na 
stavbách). 
Požadujeme: manuální zručnost, aktivní přístup k úkolům, zodpovědnost, 
pečlivost, časová flexibilita. 
Náplň práce: převážně montážní práce na stavbách. 
Nabízíme práci v mladém kolektivu a zázemí stabilní společnosti a 
možnost získání praxe na atraktivních zakázkách u významných firem v 
regionu. 
Možnost zajištění ubytování. 
Zaměstnanecké výhody: Náborový příspěvek 15000 Kč, příspěvek na 
stravování 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14577320730 

 

Požadovaná profese: Montér VVN s vyhláškou 50 - celá ČR - cestovní náhrady 
  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, http://www.gaenergo.cz 
  Místo výkonu práce: OMEXOM GA Energo s.r.o. - celá ČR, Celá ČR 

  Komu se hlásit: 
ŽIVOTOPISY, e-mail: personalni@gaenergo.cz, adresa: Na střílně AB, Na 
Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 220 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Po celé ČR - pro cestovní náhrady místo trvalého 
pobytu 
NÁPLŇ PRÁCE: 
- Realizace montážních zakázek vvn po celé ČR  
POŽADAVKY: 
- Vyhláška 50/1978 Sb. §6, 7 nebo 8 nad 1000V 
- Fyzická zdatnost, nebát se práce ve výškách 
- Schopnost kolektivní práce 
- Práce i pro absolventy 
 
Zaměstnanecké výhody: 
- Po zapracování možný růst základní mzdy 
- 5 týdnů dovolené 
- Cestovní náhrady v průměru 4.000 Kč měsíčně  
- Očkování proti klíšťové encefalitidě 
- Možnost parkování v sídle firmy po dobu turnusu (prostor je 
monitorován) 
- Firemní bezúročné půjčky 
- Akciový program pro zaměstnance 
- Příspěvek na penzijní připojištění a životní a důchodové pojištění 
- Úhrada cestovného z bydliště na zakázku a zpět nebo zajištění svozu a 
odvozu na zakázku a ze zakázky 

Poslední změna: 
21.8.2018 01:58:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Plzeň, číslo volného místa: 
14930710742 

 

Požadovaná profese: Montážní techni HW 
  Montážní dělníci elektronických zařízení (82122) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Michal Košut, e-mail: mkosut@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montážní technik HW 
 
Společnost COMINFO a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
Montážní technik HW. 
 
Náplň práce: 
 
komunikace se zákazníky 
realizace nových zakázek - instalace přístupových, docházkových, 
stravovacích a turniketových systémů 
realizace servisních zásahů HW 
úzká spolupráce s ostatními odděleními společnosti 
 
Požadujeme: 
 
Úspěšný kandidát by měl splňovat nebo mít znalost v následujících 
oblastech: 
 
SOU/SŠ zaměření elektro 



orientace v projektové dokumentaci 
schopnost samostatné práce  
dobré komunikační a organizační schopnosti  
příjemné vystupování 
řidičský průkaz sk. B 
vyhl. č. 50/1978Sb. §6 
AJ, NJ výhodou 
 
Nabízíme: 
 
zajímavou a perspektivní práci 
práci v mladém a dynamickém kolektivu  
pracovní poměr na plný úvazek 
odpovídající finanční ohodnocení – cca 20 – 30 tis. hrubého 
zaměstnanecké výhody  
podpora dalšího sebevzdělávání 
5 dnů nenárokovatelného volna navíc 
firemní akce během rohu 
termín nástupu: ihned 
pracovní zařazení: středisko podpory zákazníka 
 
V případě, že tato nabídka oslovila právě Vás, prosíme o zaslání 
profesního životopisu na emailovou adresu prace@cominfo.cz. V 
předmětu zprávy uveďte požadovanou pozici. 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834080763 

 

Požadovaná profese: Montážní technici elektro 
  Montážní dělníci elektronických zařízení (82122) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TEAZ s. r. o., IČ 26934213 
  Místo výkonu práce: TEAZ s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1658, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Luděk Kábrt, e-mail: totkova@teaz.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 14 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: realizace a organizace montáže elektrosoustav a oživování 
jednoúčelových strojů a zařízení, zabezpečování servisní činnosti, 
samostatné vedení realizace projektů jednoúčelových strojů 
Požadavky: vzdělání (SO, SŠ) technického směru, např. v oboru 
elektromechanik apod., znalost montážních postupů při 
elektromontážích, vyhláška 50 vítána, kreativita, bezkonfliktnost, 
schopnost týmové práce, odpovědnost, znalost oboru automatizační 
techniky, řidičský průkaz B 
Výhody: stravenky, odborné školení, příspěvek na důchodové připojištění 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13268240740 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci mechanických zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (82110) 
  Počet volných míst: 13 

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



  Komu se hlásit: Ing. Hana Kopečná, tel.: +420 577 532 112, e-mail: hkopecna@tajmac-zps.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 19 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe na obdobné pozici výhodou, znalost technické 
dokumentace, samostatnost, komunikativnost, pečlivost, ochota 
pracovat ve dvousměnném provozu 
Nabízíme: zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavá a 
perspektivní práce, platové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: příspěvek na stravu, životní pojištění, zvýhodněné firemní volání, 
mimopracovní akce 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809800727 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci mechanických zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (82110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC-ZPS, a. s. - sídlo, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Hana Kopečná, tel.: +420 577 532 112, e-mail: hkopecna@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 do 17.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 19 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe na obdobné pozici výhodou, znalost technické 
dokumentace, samostatnost, komunikativnost, pečlivost, ochota 
pracovat ve dvousměnném provozu 
Nabízíme: zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavá a 
perspektivní práce, platové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: příspěvek na stravu, životní pojištění, zvýhodněné firemní volání, 
mimopracovní akce 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757630795 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci mechanických zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (82110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC-ZPS, a. s. - sídlo, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Hana Kopečná, tel.: +420 577 532 112, e-mail: hkopecna@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 12.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe na obdobné pozici výhodou, znalost technické dokumentace, 
samostatnost, komunikativnost, pečlivost, ochota pracovat ve 



dvousměnném provozu.  
Zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavá a perspektivní práce, 
platové ohodnocení dle zkušeností a praxe, příspěvek na stravu, životní 
pojištění, zvýhodněné firemní volání, mimopracovní akce.  

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888380781 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 150 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 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 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva: Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
4.3.2019 16:59:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390790797 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 21 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.2.2019 do 19.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556890750 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765250727 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 26 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.4.2019 do 4.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820870721 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 16 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.4.2019 do 4.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854670759 



 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 8.4.2019 do 7.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888320738 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 22 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.4.2019 do 21.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914690770 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.4.2019 do 21.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935370782 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954030769 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 12.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15962420784 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 



  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 12.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977420767 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984980753 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 19 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 12.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 



Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984940789 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci montující mechanická zařízení 
  Montážní dělníci mechanických zařízení (8211) 
  Počet volných míst: 28 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 
  Místo výkonu práce: Dostihová 520, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Adéla Kuchtová, tel.: +420 774 235 414, e-mail: kuchtova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 12.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž plastových a kovových dílů do funkčních celků 
Požadavky: manuálni zručnost 
Výhody: doprava firemním autobusem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobní návštěva - Březová 200, - budova Moravské banky, 2.patro, 
kancelář Connections BDL. PO - PA 9.00 - 10.00 hod. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003560715 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: THERMONT spol. s r.o., IČ 63491206 
  Místo výkonu práce: 2. května 1574, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Jaromír Berger, e-mail: thermont@thermont.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP a vyučení v oboru strojním nebo  
stavebním výhodou 
Náplň práce: výroba a montáž střešních světlíků, hliníkových oken a 
dveří. 
  

Poslední změna: 
21.12.2018 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13638730785 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: THERMONT spol. s r.o., IČ 63491206 
  Místo výkonu práce: 2. května 1574, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Jaromír BERGER, tel.: +420 577 112 914, e-mail: thermont@thermont.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Výroba a montáž střešních světlíků, hliníkových oken, dveří, 
zimních zahrad 
Požadavky: Manuální zručnost, spolehlivost, práce ve výškách, 
schopnost čtení výkresové dokumentace  
výhodou 
Zaměstnanecké výhody: 
Zajištění ubytování, stravenky nebo diety 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14991580764 

 

Požadovaná profese: Montážníci 
  Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 

Pracoviště 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. května 1273, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Lubomír Kopčil, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž sil a strojních komponentů  
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost 
Nabízíme: stabilní zázemí silné zahraniční společnosti, vstřícné jednání a 
kvalitní firemní kulturu,  
přátelský kolektiv, možnost kariérního růstu a zvyšování kvalifikace, 
závodní stravování/stravenky, praní pracovních oděvů, nadstandartní 
ochranné pracovní pomůcky, roční nárok dovolené na zotavenou 23 dní, 
příspěvek na penzijní připojištění.  
K základní měsíční mzdě jsou každý měsíc vypláceny dvě mimořádné 
prémiové složky. 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875490742 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci ostatních výrobků (8219) 
  Počet volných míst: 40 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Conec s. r. o., IČ 63493381 
  Místo výkonu práce: Conec s. r. o. - sídlo, Újezd u Valašských Klobouk, 76325 Loučka 137 
  Komu se hlásit: Eva Tomečková, e-mail: eva.tomeckova@conec.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 28.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  



Jízdní výhody  
Předškolní zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konektorů 
Požadavky: pracovitost, ochota učit se novým věcem 
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, penzijní připojištění, stravenky, 
jazykové kurzy, dotovaná autobusová doprava, podniková školka. 
Kontaktovat osobně, emailem nebo telefonicky na tel. čísle +420 577 350 
132 od 8:00 - 15:00 hod. 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688310715 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TEKOM-P s.r.o., IČ 25509373 
  Místo výkonu práce: TEKOM-P s.r.o. - Lukov, Pastyřica 324, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Pavel Skřivánek, tel.: +420 775 799 970, e-mail: tekom@tekom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž protihlukových stěn po celé ČR. 

Poslední změna: 
26.5.2018 01:10:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365390765 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (82) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme Montážníky do strojírenské společnosti, vítěze soutěže Inovační 
firma Zlínského kraje 2014 a 2016. 
Náplň práce: 
- Práce ve výrobě, kompletování dílců 
- Správná manipulace s materiálem 
- Ranní a odpolední, případně noční směna 
Očekáváme: 
- Středoškolské vzdělání nebo vyučení nejlépe ve strojírenském oboru 
- Praxe v oboru obdobné pozici výhodou 
- Znalost materiálu kovovýroby 
Nabízíme: 
- Hlavní pracovní poměr 
- Práce s moderními technologiemi 



- Zaměstnanecké benefity 
- Nástup ihned nebo dle dohody 
- Místo výkonu práce: Otrokovice 
Kontakt: 
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte s uvedením pozice Montáž na 
e-mail: prace@avexproducts.com. Děkujeme. 
Nabízíme: vzdělání, příspěvek na stravné 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390630747 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Elkoplast Slušovice s.r.o., IČ 26235757 

  Místo výkonu práce: 
Elkoplast Slušovice s.r.o., - Ostrata, Ostrata 132, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Krajča, tel.: +420 777 770 641, e-mail: 
ladislav.krajca@elkoplast.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, znalost práce s el. ručním nářadím, 
fyzická zdatnost, zkušenosti s lakováním výhodou 
 
Výhody: závodní stravování 

Poslední změna: 
17.11.2018 01:56:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169580711 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Elkoplast Slušovice s.r.o., IČ 26235757 

  Místo výkonu práce: 
Elkoplast Slušovice s.r.o., - Ostrata, Ostrata 132, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Krajča, tel.: +420 777 770 641, e-mail: 
ladislav.krajca@elkoplast.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, znalost práce s el. ručním nářadím, 
fyzická zdatnost 
Výhody: závodní stravování 

Poslední změna: 
17.11.2018 01:56:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169610781 

 

Požadovaná profese: Montážníci ocelových hal 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Unihal s.r.o., IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jaroslav Mňačko, tel.: +420 702 107 815, e-mail: prace@unihal.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konstrukcí, opláštění, pomocné práce 
Požadavky: manuální zručnost, pracovitost, flexibilita, vysoké pracovní 
nasazení, vstřícnost, loajalita, trestní bezúhonnost, montáže v rámci ČR 
Výhody: zaučení, motivační mzdové ohodnocení, prémie, ubytování na 
montážích, profesní růst, firemní akce, příjemný pracovní kolektiv, 
moderně vybavené montážní partie, zajištěný odvoz na montáže 

Poslední změna: 
14.6.2018 00:22:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11481230789 

 

Požadovaná profese: Montážníci ocelových hal 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Unihal s.r.o., IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jaroslav Mňačko, tel.: +420 702 107 815, e-mail: prace@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž konstrukcí, opláštění, pomocné práce 
Požadavky: manuální zručnost, pracovitost, flexibilita, vysoké pracovní 
nasazení, vstřícnost, loajalita, trestní bezúhonnost, montáže v rámci ČR 
Výhody: zaučení, motivační mzdové ohodnocení, prémie, ubytování na 
montážích, profesní růst, firemní akce, příjemný pracovní kolektiv, 
moderně vybavené montážní partie, zajištěný odvoz na montáže 

Poslední změna: 
10.10.2018 02:28:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15176980744 

 

Požadovaná profese: Přípraváři (manipulanti) 
  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Unihal s.r.o., IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Vladislav Šíma, tel.: +420 702 107 817, e-mail: prace@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tryskání ocelové konstrukce před lakováním 
Požadavky: nejlépe bydliště Otrokovice a okolí  
Výhody: odměny z úkolu, přátelský kolektiv, zaučení, svářečské kurzy  

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13989950713 

 



Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REPARTO s.r.o., IČ 05141958 

  Místo výkonu práce: 
REPARTO s.r.o. - provozovna Křekov, Křekov 53, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Oksana Bolvach, tel.: +420 608 870 673 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 7.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14972080757 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 
  Místo výkonu práce: EUROZET s.r.o. - sídlo, Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

  Komu se hlásit: 
František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz, adresa: 
Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 763 21 Slavičín 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s kovovými odlitky, práce s vosky. 
Požadujeme: zodpovědnost, ochotu pracovat, spolehlivost, časovou 
flexibilitu.Práce vhodná pro muže i ženy. 
Zaměstnanecké výhody: stravování, výživové doplňky. 
Kontaktovat osobně na adrese:Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895010731 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s kovovými odlitky, práce s vosky. 
Požadujeme: zodpovědnost, ochotu pracovat, spolehlivost, časovou 
flexibilitu.Práce vhodná pro muže i ženy. 
Zaměstnanecké výhody: stravování, výživové doplňky. 
Kontaktovat osobně na adrese:Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895140711 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z kovu 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC-ZPS, a. s. - sídlo, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Hana Kopečná, tel.: +420 577 532 112, e-mail: hkopecna@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 19 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe na obdobné pozici výhodou, znalost technické 
dokumentace, samostatnost, komunikativnost, pečlivost, ochota 
pracovat ve dvousměnném provozu 
Nabízíme: zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavá a 
perspektivní práce, platové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: příspěvek na stravu, životní pojištění, zvýhodněné firemní volání, 
mimopracovní akce 

Poslední změna: 
1.3.2019 00:43:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15086360725 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z kovů 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449, http://www.koleckarna.cz 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 777 839 609, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme dobrý zdravotní stav, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, 
manuální zručnost 
Zaručení mzdy v pravidelných termínech  
 
Osobní návštěva Středa 8 - 12 hod.  



Poslední změna: 
26.3.2019 17:05:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14529800721 

 

Požadovaná profese: Montážní dělník v zámečnické dílně 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, http://www.mozna.cz 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Patrik Kolaja, tel.: +420 723 101 818 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: montážní práce v zámečnické dílně. 
Zaměstnanecké výhody: firemní benefity, odměny. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 723 101 818 
pan Patrik Kolaja od 8:00 - 15:00 hod.nebo 
e- mailem: kolaja@monza.cz 

Poslední změna: 
13.1.2019 01:02:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15478330741 

 

Požadovaná profese: Montážní dělník výrobků z kovů 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 19 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadované dovednosti: Práce s kovem 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10023270737 

 

Požadovaná profese: Montážní dělník výrobků z kovů 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 14.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.12.2018 17:14:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491970784 

 

Požadovaná profese: Montážníci - Strojaři 
  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž sestav a lisování ložisek pro výrobu pojezdových 
kol a vozíků. 
Požadujeme: pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost, absolventy 
a nekvalifikované zaškolíme, práce vhodná pro muže 
Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci ve stabilní společnosti, 
zajímavé mzdové ohodnocení, práci v třísměnném provozu 
Benefity: 13.plat, příspěvek na závodní stravování, pracovní oděv, pitný 
režim, bonus zdraví, náborářský příspěvek 15000,- Kč 
Bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat, náborářský příspěvek 

Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14932320748 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 do 15.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poslední změna: 
7.2.2019 15:06:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15715440742 

 

Požadovaná profese: Laminátník 
  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: REFLEX Zlín, spol. s r.o., IČ 48911437 

  Místo výkonu práce: 
REFLEX Zlín, spol. s r.o. Lužkovice, Hvozdenská 240, Zlín - Lužkovice, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Martin Jurčík, tel.: +420 603 771 144, e-mail: Jurcik.m@reflex-zlin.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v kolektivu, výroba sklolaminátových produktů, ruční laminování. 
Náplnň práce je svým charakterem vhodná pro muže. 
Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, možnost přesčasů, 
prémie. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13615270753 

 

Požadovaná profese: Montéři ocelových konstrukcí 
  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: METRIC SM s.r.o., IČ 03204065 
  Místo výkonu práce: Areál Svit, Rybníky II č.e. 293, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Bartoš, tel.: +420 601 335 421, e-mail: p.bartos@metricsm.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B  
Pracovníště: Zlín, montáže po celé ČR 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977330751 

 

Požadovaná profese: Dělník plastikářské výroby - obsluha strojů na výrobu krytin 
  Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 
  Počet volných míst: 6 

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

  Místo výkonu práce: 
Km konsult s.r.o. - pracoviště Napajedla - agentura práce, třída Tomáše 
Bati 1541, 763 61 Napajedla 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
  Doba zaměstnání: od 8.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Napajedla 
- Náplň práce: Proběhne zaškolení a zapracování s obsluhou strojů na 
výrobu krytin a izolačních folií, kontrola procesu, kvality materiálu 



- Požadujeme: vzdělání nižší střední,znalost práce na PC ochotu pracovat 
ve třísměnném provozu, samostatnost, zodpovědnost a pečlivost, ochotu 
učit se novým věcem 
- Nabízíme: práci s osobním přístupem nadřízených, závodní stravování, 
motivační osobní ohodnocení, dobu určitou s možností prodloužení, 
týden dovolené navíc 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +420 777 776 355 p.Večerka. 
 
Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové 
řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto 
správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí 
na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za 
účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět.  

Poslední změna: 
29.3.2019 17:04:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15823780721 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 
  Počet volných míst: 11 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REPARTO s.r.o., IČ 05141958 
  Místo výkonu práce: REPARTO s.r.o. - provozovna Slavičín, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Oksana Bolvach, tel.: +420 608 870 673 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.1.2019 do 4.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: TVD Rokytnice 203, Slavičín 
TVD Křekov 53, Křekov 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15387590733 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 
  Počet volných míst: 18 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REPARTO s.r.o., IČ 05141958 
  Místo výkonu práce: REPARTO s.r.o. - provozovna Slavičín, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Mykola Ostash, jednatel, adresa: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 29.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktovat telefonicky na tel. čísle: +420 608 870 673  
PO - PÁ 9:00 - 17:00 hod. 
Místo výkonu práce: Slavičín 763 21 TVD Rokytnice 203 a TVD  
Křekov 766 01, Křekov 53 

Poslední změna: 
26.2.2019 01:59:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688410722 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 



  Počet volných míst: 10 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: REPARTO s.r.o., IČ 05141958 
  Místo výkonu práce: REPARTO s.r.o. - provozovna Slavičín, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Oksana Bolvach, tel.: +420 608 870 673, e-mail: oksanabolvach@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktovat telefonicky na tel. čísle +420 608 870 673 

Poslední změna: 
3.3.2019 01:32:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688370758 

 

Požadovaná profese: Operátor výrobní linky 
  Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky (82196) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha výrobní linky, řezání rámečků, tmelení skel. 
Požadavky: zručnost, pečlivost, ŘP sk.B, technické vzdělání výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky. 
Zaměstnavatele kontaktujte e-mailem nebo telefonicky od 7 - 14 hodin. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793590737 

 

Požadovaná profese: Elektrikář - silnoproud, slaboproud 
  Montéři a opraváři elektrických vedení (7413) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TC servis, s. r. o., IČ 25533673, http://www.tcservis.cz 
  Místo výkonu práce: TC servis, s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Petra Mihálová, e-mail: kariera@tcservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáže silnoproudých elektroinstalací, montáže 
slaboproudých technologií, realizace optických a datových sítí. Práce v 
rámci celé ČR. 
Požadujeme: SŠ vzdělání v elektrotechnického směru (PODMÍNKOU!). 
Manuální zručnost a schopnost práce ve výškách, zkušenosti s 



montážemi. Vysoké pracovní nasazení a týmovou spolupráci. Řidičský 
průkaz sk. B 
Nabízíme: 
Profesní růst, zaměstnanecké benefity - zvýhodněné internetové a 
tel.tarify, stravenky, motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
1.9.2018 01:57:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14991570773 

 

Požadovaná profese: Elektromechanik/elektrotechnik 
  Montéři a opraváři elektrických vedení (7413) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 55 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme práci v České republice i v zemích EU 
elektromontážní práce (silnoproudé i slaboproudé rozvody) 
elektroinstalace (průmyslové a výrobní haly, dopravníkové systémy), 
domovní a bytové rozvody elektrická zařízení a instalace. 
Požadavky: vyhl.50 § 5, rekvalifikace pro zvýšení kvalifikace možná  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749480758 

 

Požadovaná profese: Elektromontéři pro samostatnou práci elektro 
  Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení (74131) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: RAKIT trade s.r.o., IČ 27692094 
  Místo výkonu práce: Lhotka 25, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Karel Rachůnek, tel.: +420 577 211 969, e-mail: rakit_vedeni@avonet.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výkon práce po celé ČR 
Požadujeme bezúhonnost, ŘP sk. B, osvědčení Vyhláška č. 50/78 Sb. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15465960719 

 

Požadovaná profese: Mechanik slaboproudých elektrických vedení EZS EPS CCTV 
  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracoviště 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. Radim Vyorálek, jednatel, tel.: +420 604 296 501, e-mail: moba@moba-
sl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe není nutná 
jednosměnný provoz - instalace bezpečnostních systémů EZS /EPS/CCTV 
( nemusí mít zkušenost) nástup dle dohody požadujeme výuční list s 
maturitou, vyhlášku 50/78, praxi v oboru, ŘP sk. B, trestní bezúhonnost, 
spolehlivost, zasílejte životopisy Pracovište Slušovice/ Zlín 
Možno i OZZ nebo ČID  

Poslední změna: 
31.8.2018 12:23:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988480741 

 

Požadovaná profese: Montážní technici 
  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSWNET Zlín s.r.o., IČ 29304326 
  Místo výkonu práce: Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Krajča Bronislav, e-mail: krajca@pswnet.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní Vaší práce bude především příprava kabeláže pro servisní 
techniky a pomocné práce při realizaci zakázek.  
Požadavky: manuální zručnost a fyzickou zdatnost, samostatnost a 
systematičnost, pečlivost a spolehlivost, týmovou spolupráci, 
bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B 
Nabízíme: špičkové technické zázemí a vybavení, dodržování standardů 
bezpečnosti práce, profesní růst dle vašich schopností, finanční 
ohodnocení odpovídající množství a kvalitě vykonané práce, příplatky za 
pracovní pohotovost, nadstandartní domácí připojení k internetu zdarma, 
vlastní pracovní místo, služební automobil, k dispozici i mimo pracovní 
dobu 
Své životopisy včetně fotografie zasílejte na email krajca@pswnet.cz 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773600778 

 

Požadovaná profese: Technici slaboproudých systémů 
  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TC servis, s. r. o., IČ 25533673, http://www.tcservis.cz 
  Místo výkonu práce: TC servis, s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Petra Mihálová, e-mail: kariera@tcservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava, realizace a servis systémů EZS, EPS, CCTV, STA 
apod., příprava a realizace optických a datových sítí 
Požadujeme: SŠ vzdělání v oblasti telekomunikací a bezpečnostních 
technologií. Zkušenosti se systémy EZS, EPS, CCTV, STA, samostatnost 
a spolehlivost. Vysoké pracovní nasazení a týmovou spolupráci. Řidičský 
průkaz sk. B 



Výhody: profesní růst, zaměstnanecké benefity - zvýhodněné internetové 
a tel.tarify, motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439350709 

 

Požadovaná profese: Montážní technik 
  Montéři kovových konstrukcí (72140) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Válek, mistr, tel.: +420 739 523 423, e-mail: pvalek 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montážní technik výroby 
 
Společnost COMINFO a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
"Montážní technik výroby". 
 
Pracovní náplň: 
 
montáž výrobků, jejich kompletace a příprava k expedici 
výstupní kontrola odváděných výrobků, testování jejich funkčnosti a 
kompletnosti 
odstraňování vzniklých závad včetně nezbytných servisních zásahů  
 
Požadujeme: 
 
vyučení v oboru strojní zámečník nebo příbuzný obor výhodou 
orientace ve výkresové dokumentaci  
samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup, ochota učit se nové věci 
schopnost týmové práce  
 
Nabízíme: 
 
nástup ihned 
práci na plný úvazek v dynamicky se rozvíjející společnosti 
odpovídající finanční ohodnocení cca 23 - 27tis hrubého 
možnost dalšího profesního i osobního růstu s rozvojem společnosti 
dotované závodní stravování s příspěvkem ve výši 80 % 
možnost čerpání nadstandardní dovolené 
firemní akce v průběhu roku 
další firemní benefity 
 
 
 
V případě, že tato nabídka oslovila právě Vás, prosíme o zaslání 
profesního životopisu na emailovou adresu prace@cominfo.cz 
 
V předmětu zprávy uveďte požadovanou pozici. 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834050790 

 

Požadovaná profese: Montéři lan a zdvihacích zařízení 
  Montéři lan a zdvihacích zařízení (72150) 

Pracoviště 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 Mikulčíková, tel.: +420 576 779 154, e-mail: Kariera@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, práce ve výškách, dobrá fyzická zdatnost, 
dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Osobní návštěva: Kaňovice 104, každou středu v době od 9 do 11 hod.  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742560778 

 

Požadovaná profese: Mzdová účetní 
  Mzdoví účetní (43130) 

Pracoviště 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 oddělení, tel.: +420 573 034 671,733 734 346, e-mail: 
personalni@tnsservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme: SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru, praxi min. 3 roky 
na pozici mzdové účetní, zkušenosti se zpracováním mezd výrobní 
společnosti výhodou, dobrá znalost MS Office a personálně-mzdového 
systému PERM výhodou, výbornou znalost daňových zákonů, zákonů o 
nemocenském a sociálním pojištění, přesnost, pečlivost a samostatnost  
Vaším úkolem bude: kompletní zpracování mezd a vedení mzdové agendy 
pro 300 zaměstnanců, zpracování docházkového systému, plnění 
ohlašovací povinnosti na příslušné úřady, zpracování podkladů pro 
výplatu dávek nemocenského pojištění, pracovních úrazů, řešení exekucí 
a srážek ze mzdy zaměstnanců, správa daní zaměstnanců a ročního 
zúčtování daně z příjmu fyzických osob, vystavování evidenčních listů 
zaměstnanců a potvrzení o výši příjmů, zodpovědnost za archivaci 
dokladů  
Nabízíme: dlouhodobé uplatnění ve stabilní společnosti, 5 týdnů 
dovolené, odpovídající finanční ohodnocení, pololetní odměny dle 
hospodaření společnosti, mobil, notebook, benefitní program 
společnosti, možnost jazykového vzdělávání a odborného rozvoje, práci 
na plný úvazek se zázemím společnosti ve Slušovicích 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15968140777 

 

Požadovaná profese: Mzdoví účetní 
  Mzdoví účetní (4313) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SYGNUM, s.r.o., IČ 26889641 
  Místo výkonu práce: Moravní 1636, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Petr Jahůdka, Vedoucí personálního odboru., tel.: +420 606 704 784, e-
mail: jahudkap@bcl.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Správa exekucí, , kontrola podkladů mezd, uživatelská znalost MS Office, 
(Excel), základní znalost problematiky mezd, daní z příjmu FO a 
pracovního práva, řidičský průkaz sk.B, praxe 2 roky  
Zaměstn. výhody: stravenky a ostatní benefity dle Kolektivní smlouvy 
mateřské společnosti 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914600754 

 

Požadovaná profese: Nákupce / Nákupčí 
  Nákupčí (33230) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Elkoplast Slušovice s.r.o., IČ 26235757 

  Místo výkonu práce: 
Elkoplast Slušovice s.r.o., - Ostrata, Ostrata 132, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Krajča, tel.: +420 777 770 641, e-mail: 
ladislav.krajca@elkoplast.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění nákupu přímého materiálu, kontrola termínů, 
odpovědnost za stav zásob, participace na zajištění plynulého chodu 
výroby, komunikace s dodavateli a dalšími odděleními napříč společností 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, praxi na obdobné pozici nebo z customer 
service/logistiky, AJ na mírně pokročilé úrovni, zkušenosti s MS Excel, 
zájem o operativní nákup, spolehlivost 
Nabízíme: možnost seberealizace a kariérního růstu, nástupní plat 20-25 
tis., práci v přátelském kolektivu, další zajímavé benefity 
Výhody: telefon, notebook 

Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797730789 

 

Požadovaná profese: Nákupčí 
  Nákupčí (33230) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍN ROBOTICS s.r.o., IČ 06594727 
  Místo výkonu práce: K Teplinám 619, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: +420 733 734 346, e-mail: 
personalni@zlinrobotics.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 5.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ROZSAH ČINNOSTÍ: nákup technologií a náhradních dílů (technického 
charakteru) a větších investičních celků pro potřeby automatizace a 
robotizace, poptávkové řízení na zboží a služby, výběr a hodnocení 
dodavatelů, vyjednávání podmínek, vyhledávání úspor a optimalizace 
nákupních procesů, nastavování kontrolních mechanizmů, řízení projektů 
na změny dodavatelů bez ohrožení dodávek a výroby s důrazem na 



kvalitu, efektivnost a včasnost, udržování a posilování vztahů s 
dodavateli, řešení reklamací v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů 
v tuzemsku i zahraničí, správa systému nákupu a evidence náhradních 
dílů 
PŘEDPOKLADY: SŠ/VŠ vzdělání technického směru, pokročilou znalost 
angličtiny nebo němčiny (kombinace výhodou), zkušenosti z obdobné 
pozice v nákupu, loajální osobnost, dynamická a důsledná, 5 týdnů 
dovolené, atraktivní a činorodou práci, práci v mladém a dynamickém 
týmu, stabilní zázemí, kurzy anglického jazyka a odborného vzdělávání , 
možnost profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení dle praxe a 
znalostí, pololetní bonusy dle hospodaření společnosti (13. a 14. plat), 
příspěvek na závodní stravování, příspěvek na důchodové pojištění, 
volnočasové poukázky, místo výkonu práce ve Slušovicích, hlavní 
pracovní poměr s pružnou pracovní dobou 

Poslední změna: 
2.11.2018 02:45:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15287900729 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Nástrojaři a příbuzní pracovníci (7222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, http://www.zlinaircraft.eu 
  Místo výkonu práce: Letiště 1887, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Monika Odložilíková, tel.: +420 577 120 807, e-mail: 
personalni@zlinaircraft.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
vyučen ve strojírenském oboru, praxe ve strojírenské výrobě na podobné 
pozici, znalost čtení a práce s výkresovou dokumentací, manuální 
zručnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, zkušenost se 
svařováním výhodou 
Náplň práce: 
ručně opracovává materiál a součásti pilováním, řezáním, broušením, 
rovnáním, ohýbáním,  
vrtáním, zhotovuje díly 
Nabízíme: 
motivující platové podmínky, jednosměnný provoz, využití znalostí ze 
strojírenství, příjemný tým, firemní stravování, nástup ihned, místo 
výkonu práce Otrokovice, firemní stravování, motivující ohodnocení, 
česká společnost, vzdělávání.  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994480739 

 

Požadovaná profese: Grafici + video 
  Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační (34324) 

Pracoviště 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: Petr Polášek, e-mail: artline@artline.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 



  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND 
Náplň práce: tvorba internetové grafiky, bannerů, www stránek, výroba 
video a zvukových spotů na Youtube, a jiné.  
Požadavky: znalost Corell Draw, Photoshop. Organizační schopnosti.  
Nástup možný ihned. Spolehlivost, samostatnost a schopnost učit se. 
Výhody: práce v mladém kolektivu. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994400714 

 

Požadovaná profese: Nutriční terapeut 
  Nutriční asistenti (32592) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Miramonti dětská léčebna, 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajišťování běžných a speciálních diet a nutričních potřeb v 
oblasti léčebné výživy, odborný dohled nad dodržováním 
technologických postupů a hygienických zásad při přípravě a podávání 
stravy a při manipulaci s ní. Sestavování jídelních plánů a propočtů 
biologické a energetické hodnoty diet.Přejímka zboží a výrobků, jejich 
skladování, provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží s využitím 
PC, vedení příručního skladu. 
 
Požadavky: SZŠ/VOŠ v oboru nutriční asistent nebo terapeut, 
spolehlivost, zájem o obor, pečlivost, komunikativnost a proklientský 
přístup. 
Zaměstnanecké benefity: náborový příspěvek 5 000 - 10 000,- ! Pracovní 
doba 7,5 hod./ denně, 25 dnů dovolené, závodní stravování, 
zaměstnanecké ubytování, penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, levný 
tarif u T- mobil, profesní vzdělávání. 
Kontakt telefonicky na tel.čísle 577 682 213 nebo e-mailem: 
kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914740725 

 

Požadovaná profese: Nutriční terapeut 
  Nutriční asistenti (32592) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Miramonti dětská léčebna, 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 25.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Zajišťování běžných a speciálních diet a nutričních potřeb v 
oblasti léčebné výživy, odborný dohled nad dodržováním 
technologických postupů a hygienických zásad při přípravě a podávání 
stravy a při manipulaci s ní. Sestavování jídelních plánů a propočtů 
biologické a energetické hodnoty diet. Přejímka zboží a výrobků, jejich 
skladování, provádění inventarizací a přeceňování zásob zboži s využitím 
PC, vedení příručního skladu. 
Požadavky: SZŠ/VOŠ v oboru nutriční asistent nebo terapeut, 
spolehlivost, zájem o obor, pečlivost, komunikativnost a proklientský 
přístup. 
Zaměstnanecké výhody: Náborový příspěvek 5000 - 10000 Kč! Pracovní 
doba 7,5 hod./denně, 25 dnů dovolené, závodní stravování, 
zaměstnanecké ubytování, penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, levný 
tarif u T- mobil, profesní vzdělávání. 
Kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954140767 

 

Požadovaná profese: Obchodní manažer/ka, administrativní pracovník 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SWS a. s., IČ 63485826 
  Místo výkonu práce: Březová č.p. 155, 182 - 184, Slušovice 763 15 
  Komu se hlásit: Mgr. Petr Šich, personalista, tel.: +420 577 640 307, e-mail: kariera@sws.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  
Práce s PC - textový editor (Word)  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Jazykové znalosti: Angličtina - Pasivní, mírně pokročilá 

Poznámka k volnému 
místu: 

SWS a.s. patří podle sdružení Czech Top100 mezi 100 nejvýznamnějších 
firem České republiky. Zaměstnáváme 260 kvalifikovaných pracovníků a 
jsme jedním z největších IT distributorů na českém trhu, na kterém 
působíme již 25 let. 
 
Nabízíme zázemí stabilní prosperující firmy, motivující finanční 
ohodnocení, profesní rozvoj a vzdělávání formou školení, prostor k 
uplatnění svých nápadů a znalostí, příjemné neformální pracovní 
prostředí, zaměstnannecké výhody (jazykové kurzy, stravenky, Cafaterie, 
sick days atd.) 
 
Koho hledáme? 
 
Hledáme aktivní, pracovitou, komunikativní a pečlivou osobnost, která 



bude zodpovědně vyřizovat obchodní administrativu a s klienty udržovat 
dobré obchodní vztahy. Zkušenosti mohou být výhodou, nejsou však 
podmínkou, vše potřebné Vás během zkušební doby naučíme.  
 
Jakožto velkoobchod s IT máme pouze firemní zákazníky, se kterými 
spolupracujeme dlouhodobě, jedná se o prodejny s IT a elektronikou. 
Jako obchodník dostanete přiděleny zákazníky, o které se staráte, sám je 
nevyhledáváte a nesháníte. 
 
Co Vás po zaškolení na pozici na pozici Junior obchodního manažera/ ky 
čeká? 
 
- přijímání a vyřizování objednávek a související obchodní administrativa 
- poskytování informací obchodním partnerům 
- služební cesty za klienty, účast na akcích pořádaných pro zákazníky 

Poslední změna: 
1.3.2019 16:32:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15840710713 

 

Požadovaná profese: Obchodní referenti 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Spojmat CZ s.r.o., IČ 26302314 

  Místo výkonu práce: 
Spojmat CZ s.r.o. - Letiště - Otrokovice, Nová provozovna: Letiště 1892, 
Letiště 1065, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jindřich Ruman, tel.: +420 730 552 015, e-mail: ruman@spojmat.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: velkoobchod se spojovacím materiálem - vyřizování 
objednávek (nákup a prodej), skladová evidence, fakturace, komunikace 
se zákazníky. Nákup plechů pro výrobu, evidence objednávek, fakturace.  
Pracovní doba: 7.30-16h 
Požadavky: znalost práce na PC, obchodní dovednosti (praxe v oboru 
výhodou), znalost AJ na komunikativní úrovni, samostatnost, ochota učit 
se novým věcem. Znalost NJ výhodou. 
V případě zájmu o toto místo zašlete životopis na e-mail: 
ruman@spojmat.cz 
Zaměstnanecké benefity - stravenky, možnost prodloužení pracovní 
smlouvy 

Poslední změna: 
5.2.2019 02:41:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15529960737 

 

Požadovaná profese: Obchodník/Marketér pro LazenskaKava.cz 
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 



  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Marketingová podpora Lazenskakava.cz 
Požadavky: komunikační dovednosti na pokročilé úrovni, povědomí o 
zahrádkářských potřebách a pěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chuť do práce, manuální zručnost, vstřícnost, 
ochota učit se novým věcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání věcí v souvislostech, ovládání PC na pokročilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830220750 

 

Požadovaná profese: Referenti odbytu 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše společnost UNICO MODULAR a.s. hledá posilu na obchodní 
oddělení. Vaší náplní bude nejenom péče o stávající zákazníky, ale také 
získávání a koordinace projektů. Při práci nebudete mít nouzi o 
komunikaci v cizím jazyku, nové podněty a osobní rozvoj.  
NABÍZÍME: zajímavou práci v zázemí stabilní výrobní společnosti, 
motivující finanční ohodnocení v případě dobrých výsledků, práci v 
mladém kolektivu, služební telefon, příspěvek na závodní stravování, 
možnost osobního rozvoje, zajímavých školení, případně dodatečného 
studia 
OD VÁS OČEKÁVÁME: samostatná, disciplinovaná a proaktivní osobnost 
schopná i týmové práce, samostatnost, pozornost a důslednost při plnění 
zadaných úkolů, vůli učit se a nebát se přebrat zodpovědnost za svou 
práci, odolnost vůči stresu, schopnost orientace v technické 
dokumentaci, znalost německého jazyka na minimálně na úrovni B2, 
zkušenost s německým trhem a /nebo řízení projektů velkou výhodou, 
znalost IS Helios Orange velkou výhodou, Řidičský průkaz sk. B  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14489340760 

 

Požadovaná profese: Referent/ka zákaznického servisu pro RUMUNSKO/MAĎARSKO 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Czech Wool company s.r.o., IČ 03922391 

  Místo výkonu práce: 
Czech Wool company s.r.o. - Laser aréna Zóna 123, Malotova 123, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Adam Fiala, tel.: +420 774 774 217, e-mail: adam.fiala@oveckarna.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 19 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: výborné komunikační a organizační schopnosti, rumunský, 
maďarský jazyk, nebo jeden z nich - C1/C2 (rodilý mluvčí), anglický jazyk 
- B1/B2 výhodou. 
Orientace na cíl a schopnost přicházet s vlastním řešením, povědomí o 
on-line marketingu a o komunitě, kterou je obklopen - výhodou, přesnost, 
pečlivost, důslednost a samostatnost, psaní všemi deseti - výhodou 
Výhody: příspěvek na stravování ve formě stravenek, pružná pracovní 
doba, home office, přátelský kolektiv mladých lidí. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:02:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659480763 

 

Požadovaná profese: Reprezentanti / obchodní konzultanti 
  Obchodní referenti (33392) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Občanům s.r.o., IČ 06380964 
  Místo výkonu práce: Občanům s.r.o. - Zlín 1, Zarámí 1467, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Veronika Nohelová, Pavel Fiala, tel.: +420 703 375 483, e-mail: 
kariera@setrimeobcanum.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 39 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na naši pobočku hledáme šikovného člověka, který bude naši společnost 
reprezentovat u nových i stávajících klientů.  
Jedná se o představování společnosti a projektu Šetříme občanům. Vše 
probíhá na předem domluvených schůzkách v terénu i na pobočkách.  
Požadavky: ŘP sk. B a komunikativnost velkou výhodou.  
Fixní plat + pohyblivá složka, flexibilní pracovní doba a další.  
Výhody: možnost firemního automobilu, kariérní růst a další benefity. 
Firemní vzdělávání, možnost získat akademický titulu.  

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676960745 

 

Požadovaná profese: Zahradníci/Pracovníci zahradního E-SHOPU 
  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště 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 práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: objednávání a příjem zboží po stránce fyzické i 
administrativní, balení zásilek a expedice zboží, denní komunikace se 
zahradkáři (mail, telefon, chat…), sprava administrace e-shopů - denní 
prace s počítačem - nutné rychle a zkušené ovladání, kontrola 



skladových zásob v e-shopech, odesílání zboží Česká pošta, Geis, atd., 
zodpovídá za stav skladu, provádění inventury skladu, řídí menší tým 
podřízených 
Požadavky: komunikační dovednosti na pokročilé úrovni, povědomí o 
zahrádkářských potřebách a pěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chuť do práce, manuální zručnost, vstřícnost, 
ochota učit se novým věcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání věcí v souvislostech, ovládání PC na pokročilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830210759 

 

Požadovaná profese: Chemici - obchodníci 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: prodej portfolia chemických produktů pro průmyslové 
aplikace, aktivní vyhledávání a získávání nových zákazníků, vedení 
obchodních jednání s klienty, zpracování individuálních nabídek, 
komplexní obchodní a technický servis pro zákazníky ve svěřeném 
regionu, pravidelný reporting a komunikace 
Požadavky: schopnost vyjednávat, samostatnost a flexibilita, tah na 
branku a plnění stanovených cílů, práce s počítačem (Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook), znalost AJ pro komunikaci s dodavateli, ŘP sk. "B" 
a praxe v řízení 
Výhody: vzdělávací kurzy, školení, stravenky 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050340716 

 

Požadovaná profese: Obchodní Koordinátoři 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště 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 představenstva, e-mail: kariera@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.9.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu knih, katalogů, diářů a 
notesů pro celý svět. 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání; dobrou znalost NJ/AJ slovem i písmem na 
úrovni B1-B2; velmi dobré organizační schopnosti; samostatnost, 
spolehlivost a pečlivost; práce na PC(Word,Excel,Outlook);  



Pracovní činnost: každodenní komunikace se zákazníky v NJ/AJ; 
spolupráce v týmu s obchodníky a kolegy z ostatních oddělení; 
vystavování faktur, požadavků, dodacích listů; zajišťování kooperací; 
kontrola zakázek ve výrobě. 
Výhody: práce na HPP; příspěvek na firemní stravování; telefon+počítač; 
zajímavé firemní benefity; flexibilní prac.dobu; odborné a jazykové kurzy; 
firemní společenské akce  

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845940759 

 

Požadovaná profese: 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - PREZENTACE EDUKAČNÍCH PUBLIKACÍ NA ZŠ 
A MŠ 

  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EDUCA KIDS s.r.o., IČ 04877942 
  Místo výkonu práce: EDUCA KIDS s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martin Potočár, e-mail: martin.potocar@educaprint.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obchodní společnost působící ve školním sektoru příjme obchodní 
zástupce na prezentaci edukačních publikací, pomocí kterých se děti učí 
hravou formou.  
Místo práce: V rámci svého regionu  
Termín nástupu: ihned  
Pracovní doba: 7:30 - 16:00  
Očekávaný plat od 35.000kč/měsíc  
NÁPLŇ PRÁCE, PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI:  
- Oslovení základních a mateřských škol  
- Komunikace s řediteli a učiteli škol  
- Prezentace a distribuce publikací po školách  
POŽADUJEME:  
- Řidičský průkaz + vlastní auto,  
- Komunikativnost,  
- Znalost komunikace přes skype  
- Příjemné vystupování,  
- Ochota učit se nové věci.  
NABÍZÍME:  
- Profesní a odborný růst,  
- Zajímavé finanční ohodnocení,  
- Stabilní a zajímavé zaměstnání 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935270775 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci 
  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Avian a.s., IČ 25336916 
  Místo výkonu práce: Avian a.s. - Otrokovice, Dr. E. Beneše 286, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Soňa LEGIERSKÁ, e-mail: legierska@avian.cz 

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



  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Vyhledávání klientů, prodej a poradenství. 
 
Požadavky: Umět naslouchat lidem, dobrá komunikace, časová flexibilita, 
ochota cestovat, proaktivní, loajální, řidičský průkaz "B" 
 
 
Zaměstnanecké výhody: notebook, mobil, služební auto 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15733180781 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci - Správa firemních klientů 
  Obchodní zástupci (33220) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Top activa group s.r.o., IČ 05074282 
  Místo výkonu práce: Top activa group s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Antonín Holub, e-mail: zlin.kariera@topactiva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s klienty v terénu, vyřizování požadavků firemních 
zákazníků, příprava obchodních nabídek, servis a podpora stávajících a 
nových klientů, reporting a související administrativa. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita, pozitivní 
přístup, komunikativnost, řidičské oprávnění sk. B, práce s PC 
Výhody: firemní automobil i k soukromím účelům, mobilní telefon, po 
zapracování PC 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704750760 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci pro jazykovou školu 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755, http://www.trendls.cz/o-
nas.html 

  Místo výkonu práce: Trend Language Solutions s.r.o. - sídlo, Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, e-mail: infotrelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Jazyková škola hledá pracovníka na pozici koordinátora, administrativní 
pomoc při fakturaci. 
Požadujeme: aktivní znalost metodiky výuky jazykových škol, odvaha, 
schopnost vcítit se do klienta a odhadnout, jak s ním komunikovat, 



aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení a spolehlivost, zkušenosti v 
obchodní sféře, zkušenost s jazykovým vzděláváním - aktivní i pasivní, 
aktivní řidič, sk. B, uživatelské znalosti na PC, schopnost učit se nové 
věci, organizační dovednosti, plánování, důslednost, týmovost 
Vhodné pro OZZ: 
Nabízíme: pracovní doba dle zadaných úkolů a sjednaných schůzek, 
rozhoduje spolehlivost uchazeče a dobré vystupování, možnost 
částečného i plného úvazku podle důslednosti a spolehlivosti, 
nadstandardní ohodnocení podle výkonů, k dispozici služební vůz, 
mobilní telefon, požadujeme trestní bezúhonnost, flexibilitu a slušnost 
Místo výkonu práce: Zlín 
Více informací o naší společnosti na www.trendls.cz 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832410714 

 

Požadovaná profese: Obchodníci distribuce pro Zlínský kraj 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: získávání nových předplatitelů, péče o stávající 
předplatitele, výběr, plánování a zajišťování akcí na podporu prodeje 
Požadavky: organizační schopnosti a komunikační dovednosti, aktivní 
přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC (word, excel, powerpoint, 
outlook), ŘP skupiny B 
Výhody: motivační způsob odměňování, 5 týdnů dovolené 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882160753 

 

Požadovaná profese: Produktový manažer pro prodej zateplovacích systémů, omítek a nátěrů 
  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAMUT - THERM PRO s.r.o., IČ 27737209 
  Místo výkonu práce: MAMUT - THERM PRO s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jiří Březina, e-mail: jbrezina@mamutsro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP - řízení osobních automobilů - skupina B  
Pracoviště: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj  
Kontakt e-mailem.  
Výhody: stravenky, služební automobil, mobil, notebook.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862730780 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 
Pracoviště 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: Eduard Bařinka, Jednatel, tel.: +420 603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Orientace ve stavebnictví výhodou, ŘP B, komunikativnost, spolehlivost, 
samostatnost.  
Výhody: Mobil, auto, PC 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676990718 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: NAVEL, spol. s r.o., IČ 60070021 
  Místo výkonu práce: NAVEL, spol. s r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing.Tomanová Renata, e-mail: renata.tomanova@navel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obchodní zástupce pro oblast kraje, technické vzdělání min.SŠ, praxe v 
oblasti technologie obrábění, obráběcích nástrojů a nářadí, obchodní 
zkušenosti. 
Kontakt stávajících zákazníků, vyhledávání nových zákazníků, pružná 
pracovní doba,doba neurčitá, mzda 20 000 + provize + osobní 
ohodnocení, k dispozici osobní automobil, notebook, telefon. Životopisy 
zasílejte na email: renata.tomanova@navel.cz. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704790724 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 
Pracoviště 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: Olga Štěpanovská, tel.: +420 577 113 572, e-mail: stepanovska@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výrobní společnost, zabývající se výrobou obalů, hledá obchodního 
zástupce pro ČR a Slovensko. 
Požadujeme SŠ s maturitou nebo VŠ, komunikativní schopnosti, 
iniciativu, znalosti argumentace a obchodního vyjednávání, technické 
myšlení, praxi řidiče sk. B, ovládání PC.  
Náplní práce bude vyhledávání nových obchodních příležitostí, 
vyhodnocování a iniciativní sledování, efektivní obchodní a marketingová 
činnost, technické poradenství atp. 
Výhody: stravenky 



Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902870738 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: PURLIVE, spol. s r.o., IČ 02629712 
  Místo výkonu práce: Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Petr Studený, e-mail: info@purlive.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej rodinných domů a stavebního systému PURLIVE, 
vyhledávání kontaktů mezi projektanty a stavebními firmami, komunikace 
se zákazníkem od prvního kontaktu až po předání stavby 
Nabízíme: motivující ohodnocení bez horního limitu, možnost služebního 
auta, ohyblivou pracovní dobu, po zaučení možnost práce i z domu, 
zázemí stabilní české stavební firmy, kariérní růst a další vzdělávání v 
oboru, být členem sehraného pracovního týmu 
Výhodou: zkušenosti s dřevostavbami, prodejem domů, orientace ve 
stavebnictví 
Požadujeme: uživatelskou znalost kancelářského balíku MS OFFICE, 
časovou flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost, ŘP sk. B, schopnost 
práce v týmu 
Výhody: příspěvek na stravování  

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977550747 

 

Požadovaná profese: Obkladači 
  Obkladači (71223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699620760 

 

Požadovaná profese: Obkladači 
  Obkladači (71223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725740726 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Horák, IČ 01205757 
  Místo výkonu práce: Petr Horák - Robin Oil, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov 
  Komu se hlásit: Petr Horák 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha čerpací stanice, práce s PC, prodej pohonných 
hmot a zboží v shopu, doplňování zboží. 
Požadujeme výbornou komunikaci se zákazníky, spolehlivost, 
bezúhonnost, ŘP B, spolehlivost, znalost práce s PC, zkušenosti s prací 
prodavače/prodavačky. 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14999040743 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (5245) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. Ladislav Kocman, IČ 15252906 
  Místo výkonu práce: Slunná 1067, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Kocman, tel.: +420 603 581 341, e-mail: 
kocman.ladislav@quick.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 90 do 120 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej zboží, obsluha zákazníka, přebírání a doplňování 
zboží, úklid 
 
Požadavky: pracovitost, poctivost, flexibilita,komunikativnost, práce s 
penězi 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15363690709 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice. 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracoviště 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 Kolářová, tel.: +420 775 120 055, e-mail: kolarova.lea@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 42 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost. 
Telefonicky 9-18 hod. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951800744 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice - pokladní 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KM - Lutonský, s.r.o., IČ 05121418 

  Místo výkonu práce: 
KM - Lutonský, s.r.o. - Čerpací stanice Shell Lutonina, Lutonina, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Karel Lutonský, tel.: +420 603 552 356, e-mail: kmlutonsky@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 12.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme zodpovědnost a slušné jednání, praxe v oboru výhodou, ale 
není podmínkou - odborně zaškolíme. 
Náplň práce: obsluha zákazníků čerpací stanice, prodej PHM a zboží, 
práce na PC a s finančními prostředky, komunikace s dodavateli apod. 
Řidičský průkaz sk. B výhodou.  
Ranní směna 5:00 - 13:30 hod/ odpolední směna 13:30 - 22:00 hod. 
Nabízíme plný nebo zkrácený úvazek. 
Kontaktujte emailem, telefonicky PO-PÁ 8-16 hodin nebo osobně na 
adrese CS Shell Lutonina PO-PÁ 8-16 hodin. 

Poslední změna: 
31.10.2018 01:55:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15274070760 

 

Požadovaná profese: Pokladní na čerpací stanici 
  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. Marcela Vyzinová, IČ 72438835 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Marcela Vyzinová - Shell Napajedla, Kvítkovická 1568, 763 61 
Napajedla 

  Komu se hlásit: Petra Smetanová, tel.: +420 577 101 519 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 do 31.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na pokladně, obsluhování zákazníků, úklid, 
doplńování zboží 
Kontaktujte telefonicky od 9:00 do 14.00 hodin. 



Poslední změna: 
16.8.2018 02:00:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13552700709 

 

Požadovaná profese: Jeřábníci (28 - 50t) 
  Obsluha jeřábů (83431) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Markéta Kameníčková, tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jeřábnické práce na stavbách společnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadavky: jeřábnický průkaz, ŘP sk. B 
Výhodou: ŘP sk. C + profesní průkaz, svářečský a strojnický průkaz 
Nabízíme: zajímavou práci ve stavebnictví, zázemí stabilní a téměř 
rodinné společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní benefity 
(25 dní dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění)  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14896810794 

 

Požadovaná profese: Obsluha jeřábu a VZV 
  Obsluha jeřábů (83431) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kloboucká lesní s.r.o., IČ 25532642 

  Místo výkonu práce: 
Kloboucká lesní s.r.o. - sídlo, Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-
Bylnice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Květoslava Pavlůsková, mzdová účetní, tel.: +420 603 297 836, e-mail: 
pavluskova@klobouckalesni.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704770742 

 

Požadovaná profese: Jeřábníci (28 - 50 t) 
  Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení (8343) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Markéta Kameníčková, tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jeřábnické práce na stavbách společnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadavky: jeřábnický průkaz, ŘP sk. B 
Výhodou: ŘP sk. C + profesní průkaz, svářečský a strojnický průkaz 
Nabízíme: zajímavou práci ve stavebnictví, zázemí stabilní a téměř 
rodinné společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní benefity 
(25 dní dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění)  
 
Nabízíme: 25 dní dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na 
penzijní připojištění, … 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261240764 

 

Požadovaná profese: Dělníci lakovny 

  
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (8122) 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: navěšování a svěšování palet a dílců 
Požadavky: abys měl radost z barev a odvedené práce i ve směnném 
provozu, vzdělání nerozhoduje, spolehlivost, pečlivost, manuálné 
zručnost, chuť se realizovat, praxe na obdobné pozici je vítána 
Nabízíme: kolektiv skvělých lidí zapálených do svého oboru, tvůj názor 
bude vždy vítán, oceňujeme nové myšlenky a kreativitu, práci s 
nejmodernějšími technologiemi v centru Otrokovic pro celosvětově 
významnou firmu 
Hlavní pracovní poměr, práce s moderními technologiemi, 
zaměstnanecké benefity 
Nástup možný ihned nebo dle dohody 
Benefitní systém: jsme FAMILY FRIENDLY FIRMA - víme, že máte děti a 
snažíme se přizpůsobit i vašim potřebám, systém vzdělávání 
PROFESNÍ RŮST - oceňujeme nové myšlenky a tahouny, dotované 
stravování, možnost nákupu materiálu a produktů za zvýhodněné ceny 
Nabízíme: vzdělávání, příspěvek na stravné, občerstvení na pracovišti. 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14686110789 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci, pomocníci lakovny 

  
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (8122) 

  Počet volných míst: 20 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MALEJA CZ s.r.o., IČ 04701542 
  Místo výkonu práce: MALEJA CZ s.r.o. - STELL Otrokovice, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Paclíková Jana, tel.: +420 720 955 270, e-mail: malejacz@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník obsluhuje lakovnu, jeho zařízení, seřizování, míchání barev a 
práce související, stříká pistolí na nezabarvené části z linky, zavěšuje 
materiál 
Výhody: ubytování, zálohy, příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13827950722 

 

Požadovaná profese: Lakýrník, pomocník v lakovně 

  
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (8122) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 14.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.12.2018 17:14:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491950705 

 

Požadovaná profese: Lakýrník - obsluha zařízení na stříkání laků a barev, vypalovací pece 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 6 
Pracoviště 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 
Slavičín 

  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 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Penzijní připojištění  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník v práškové lakovně. Podmínka: vyučení v oboru nebo praxe v 
lakovně.  

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9284150719 

 



Požadovaná profese: Lakýrník, pomocník v lakovně 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 6 
Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, 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 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13125830772 

 

Požadovaná profese: Obsluha práškové lakovny 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CONE DESIGN Int. s.r.o., IČ 27720551 
  Místo výkonu práce: Tovární 417, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Petr Šiška, tel.: +420 577 911 645, e-mail: obchod@conezlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 6.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha práškové lakovny obsahuje přípravu, navěšování na 
automatický dopravník, samotné lakování práškovou barvou, svěšování a 
balení. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
1.8.2018 02:17:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14841550767 

 

Požadovaná profese: Pomocník v lakovně 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 3 
Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11828330739 

 

Požadovaná profese: Obsluha čistících strojů 

  
Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných 
vozíků) (83439) 

  Počet volných míst: 4 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MW-DIAS, a.s., IČ 25368907 

  Místo výkonu práce: 
MW-DIAS, a.s. - Krajská nemocnice T. Bati a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 
760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Karel Frühauf, tel.: +420 725 228 353, e-mail: fruhauf@mwdias.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o obsluhu čistících strojů a udržování pořádku ve zdravotním 
zařízení.  
Směnnost: DENNÍ: 12 hod./den, dlouhý a krátký týden.  
 
Výhody: zákonné příplatky a prémie 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15056930731 

 

Požadovaná profese: Galvanizéři 
  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (81899) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Galvena, s.r.o., IČ 28317645 
  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - sídlo, Letiště 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nepřetržitého provozu přijmeme obsluhu výrobní linky pro 
povrchovou úpravu kovů. Svým charakterem je tato pracovní pozice 
vhodná především pro muže. Režim 12 hod. směn: 4 dny ranní směna - 4 
dny volno - 4 dny noční směna - 4 dny volno. 
 
POŽADUJEME: manuální zručnost a fyzickou zdatnost, pracovitost, 
zodpovědnost a schopnost pracovat v týmu, základní znalost práce na 
PC  
 
NABÍZÍME: dlouhodobě stabilní práci a pravidelnou mzdu, nástupní 
bonus 10 000,- Kč, příplatky nad rámec zákona, prémie, motivační 
odměny a mimořádné pololetní odměny, stravenky v hodnotě 150,- Kč za 



směnu, příspěvek na penzijní spoření 600,- Kč měsíčně, pitný režim na 
pracovišti, pracovní oděvy včetně praní a pracovní obuv 
 
Zájemci o pracovní místo mohou zasílat životopis na e-mail: 
koupelkova@galvena.cz nebo se hlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 
14 hod.  

Poslední změna: 
7.2.2019 02:22:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313920785 

 

Požadovaná profese: Obsluha lisu 
  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (81899) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha vulkanizačních lisů 
Požadujeme: pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost, absolventy 
a nekvalifikované zaškolíme, práce vhodná pro muže, praxe vítána 
Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci ve stabilní společnosti, 
zajímavé mzdové ohodnocení, práci v třísměnném provozu 
Benefity: 13.plat, příspěvek na závodní stravování, pracovní oděv, pitný 
režim, bonus zdraví, náborářský příspěvek 15000,- Kč 
Bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat, náborářský příspěvek 

Poslední změna: 
22.2.2019 10:19:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13591000771 

 

Požadovaná profese: Obsluha šestivřetenových automatů 
  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (81899) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Holubová Laďka, 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 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní náplní je obsluha těchto strojů, kontrola a měření 
vyráběných dílců, spojená se základní údržbou stroje včetně pořádku 
kolem stroje a evidence vyrobených dílců v IS Patricie.  
Očekáváme: dodržování stanovených pravidel, zájem o práci, snahu 
naučit se novému 
Výhody: až 20 % výkonnostní odměny, 25 dnů dovolené, stravenky, 
příspěvek na dopravu, 3 sady pracovního oblečení včetně praní (až po 
zkušební době). 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182170797 

 



Požadovaná profese: Operátoři (obsluha barvící linky prášková barva) 
  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (81899) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KTP s.r.o., IČ 25529650 
  Místo výkonu práce: Sazovice 217, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Ing. Elena Janošíková, e-mail: ktp@ktpzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zájem o práci, flexibilita, technické myšlení, bezúhonnost. 
Náplň práce: obsluha traktu celé barvící linky práškovou barvou, 
organizace práce, kontrola kvality práce, souhra práce v kolektivu. 
Výhody: zaměstnanecké připojištění, stravovací příspěvky a osobní 
benefity dle výkonu 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15020600739 

 

Požadovaná profese: Operátoři (programátoři) robotizovaného pracoviště svařování a pálení 
  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (81899) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KTP s.r.o., IČ 25529650 
  Místo výkonu práce: Sazovice 217, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Ing. Elena Janošíková, e-mail: ktp@ktpzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: chuť do práce, flexibilita, zájem o danou problematiku 
robotizovaného pracoviště, problematika programového vybavení apod. 
Výhody: zaměstnanecké připojištění, stravovací příspěvky a osobní 
benefity dle výkonu 

Poslední změna: 
6.10.2018 01:13:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15020560775 

 

Požadovaná profese: Operátor/ka výroby 

  
Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a 
příbuzných výrobků (81609) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: IDEMA FOODS spol. s r.o., IČ 63479311 
  Místo výkonu práce: K Pasekám 4963, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jarmila Gajdošíková, tel.: +420 577 146 229, e-mail: idema@idema.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníky do potravinářské výroby - výroba uzenářských 
výrobků. Vaší náplní bude obsluha poloautomatické linky, kartonování 
zboží na palety. 
Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost a pracovitost. 
Není třeba mít praxi v oboru. 
Zaměstnanecké výhody: Podnikové stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 8 do 15 hodin. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914670788 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v potravinářské výrobě 

  
Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a 
příbuzných výrobků (81609) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ALL NATURAL WAY s.r.o., IČ 07832184 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Miroslav HLADKÝ, tel.: +420 720 020 999, e-mail: info@allnatural.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dělníci v potravinářské výrobě zaměřené na naturální 
výrobu - tofu, tempeh a hotové výrobky. 
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, flexibillita. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914610745 

 

Požadovaná profese: Dělníci na pile 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PILA DOUBRAVY s.r.o., IČ 25394321 
  Místo výkonu práce: areál ZD, Doubravy 149, 763 45 Březůvky 
  Komu se hlásit: Miroslav Gajdůšek, tel.: +420 775 720 739, e-mail: piladoubravy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 13.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 120 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav 

Poslední změna: 
14.11.2018 01:55:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15338620768 

 

Požadovaná profese: Dělníci v pilařské výrobě 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kloboucká lesní s.r.o., IČ 25532642 

  Místo výkonu práce: 
Kloboucká lesní s.r.o. - sídlo, Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-
Bylnice 

  Komu se hlásit: Ovesný Radek, tel.: +420 739 341 314, e-mail: ovesny@klobouckalesni.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v dřevařském průmyslu (pila) 
Fyzicky náročná práce. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399790748 

 

Požadovaná profese: Dělník pilařské výroby 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PILA PEŠL, s.r.o., IČ 28309758 
  Místo výkonu práce: Paseky 152, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Pešl Jan, tel.: +420 603 233 479, e-mail: info@pilapesl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme dělníka do pilařské výroby.  
Možnost kariérního růstu.  
Nástup možný ihned.  

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232430765 

 

Požadovaná profese: Dělník pilařské výroby 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kloboucká lesní s.r.o., IČ 25532642 

  Místo výkonu práce: 
Kloboucká lesní s.r.o. - sídlo, Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-
Bylnice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Květoslava Pavlůsková, mzdová účetní, tel.: +420 603 297 836, e-mail: 
pavluskova@klobouckalesni.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704780733 

 

Požadovaná profese: Dělník pilařské výroby - pomocný pilař 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dřevosklad Vizovice s.r.o., IČ 06386920 
  Místo výkonu práce: Štěpská 1265, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Milan Křupala, Jednatel, tel.: +420 608 900 051, e-mail: 
ucetnidrevosklad@volny.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dělník pilařské výroby - pomocný pilař 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky PO-PA 6:00-16:30, e-mailem. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935290757 

 

Požadovaná profese: Pilař - obsluha pásové pily 
  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tokyma Com s.r.o., IČ 02019248 
  Místo výkonu práce: Tokyma Com s.r.o. - PILA Dobrkovice, Dobrkovice 

  Komu se hlásit: 
Lečbych Antonín, tel.: +420 774 742 248, e-mail: 
tokymacompany@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha pásové pily - pilmistr 
Požadavky: praxe ve dřevařské výrobě výhodou 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497780793 

 

Požadovaná profese: Strojníci - obsluha kolových, pásových bagrů a dozerů 
  Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři (81116) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadované dovednosti: Platný strojnický průkaz na řízení stavebních 
strojů nebo dozerů, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita. 
Stabilní stavební firma přijme strojníky pro obsluhu kolových, pásových 
bagrů a dozerů. Místo výkonu práce je na území ČR. Výdělky dle výkonu 
práce, vynikající zázemí, základní mzda pravidelně navyšována, motivační 
programy. Řidičský průkaz skupiny C, E nebo průkaz ADR výhodou. 
 
Nabízíme: věrnostní ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky, diety, nekuřácký příspěvek, možnost využití volného času v 
rekreačních střediscích společnosti, sportovní akce pořádané 
zaměstnavatelem. 



Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546880772 

 

Požadovaná profese: Obsluha šestivřetenových obráběcích automatů 
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (8189) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Holubová Laďka, tel.: +420 571 878 238, e-mail: holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní náplní je obsluha těchto strojů, kontrola a měření 
vyráběných dílců, spojená se základní údržbou stroje včetně pořádku 
kolem stroje a evidence vyrobených dílců v IS Patricie.  
Očekáváme: dodržování stanovených pravidel, zájem o práci, snahu 
naučit se novému 
 
Výhody: až 20 % výkonnostní odměny, 25 dnů dovolené, stravenky, 
příspěvek na dopravu, 3 sady pracovního oblečení včetně praní  

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14676190793 

 

Požadovaná profese: OPERÁTOR COATINGOVÉ (NÁSTŘIKOVÉ) LINKY 
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (8189) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: WESTPACK, s.r.o., IČ 28274822 
  Místo výkonu práce: WESTPACK, s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1641, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Pavel Ryšavý, tel.: +420 606 028 777, e-mail: rysavy@moraviadecor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost zabývající se dekorací lahví přijme operátora coatingové 
(nástřikové) linky. 
 
Požadujeme: 
" samostatnost, spolehlivost, pečlivost 
Náplň práce 
" seřizování automatické linky na dekoraci lahví pomocí nástřiku 
" kontrola výrobků 
Ranní směna 6:00 - 14:30. V případě potřeby odpolední nebo noční 
směna. 
Zkušenost v oboru vítána. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895090756 

 

Požadovaná profese: Strojírenští operátoři 
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (8189) 



  Počet volných míst: 4 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Holubová Laďka, tel.: +420 571 878 238, e-mail: holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní náplní je: obsluha jednoúčelového pájecího stroje, 
lisování výrobků, kalení výrobků, navlékání kroužků na výrobky, 
testování výrobků heliovým testem, balení výrobků, popis výrobků 
laserem, kontrola a měření vyráběných dílců, obsluha brusky, evidence 
vyrobených dílců v IS Patricie.  
Očekáváme: dodržování stanovených pravidel, zájem o práci, snahu 
naučit se novém 
Zaměstnanecké výhody: až 20 % výkonnostní odměny, 25 dnů dovolené, 
stravenky, 3 sady pracovního oblečení včetně praní. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kvítkovická 
1683, Napajedla od 7:30 do 15:30. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14859840796 

 

Požadovaná profese: Strojírenští operátoři 
  Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (8189) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Holubová Laďka, tel.: +420 571 878 238, e-mail: holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní náplní je: obsluha strojů a zařízení ve strojínské výrobě. 
Lisování výrobků, kalení výrobků, navlékání kroužků na výrobky, 
testování výrobků heliovým testem, balení výrobků, popis výrobků 
laserem, kontrola a měření vyráběných dílců, obsluha brusky, evidence 
vyrobených dílců v IS Patricie.  
Očekáváme: dodržování stanovených pravidel, zájem o práci, snahu 
naučit se novému 
 
Výhody: až 20 % výkonnostní odměny, 25 dnů dovolené, stravenky, 3 
sady pracovního oblečení včetně praní  

Poslední změna: 
9.1.2019 01:43:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456000759 

 

Požadovaná profese: Údržba a obsluha strojního zařízení 
  Obsluha strojů a zařízení, montéři (8) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. Josef Matůšů, IČ 10574786 
  Místo výkonu práce: Podkopná Lhota 3, 763 18 Trnava u Zlína 
  Komu se hlásit: Ing. Josef Matůšů, tel.: +420 603 523 976 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a seřízení strojního zařízení včetně drobných oprav 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13559330756 

 

Požadovaná profese: Železáři - pracovníci stříhání a ohýbání oceli 
  Obsluha strojů a zařízení, montéři (8) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: 
Bc. Markéta SKOUPILÍKOVÁ, tel.: +420 576 015 111(7-13hod), e-mail: 
skoupilikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme spolehlivost, orientaci ve výkresové dokumentaci. 
Práce v ohýbárně výztuže. Stříhání a ohýbání výztuže ve výrobně 
betonových prefabrikátů. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14323430796 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělníci 
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Cardboard s.r.o., IČ 28268253 

  Místo výkonu práce: 
Cardboard s.r.o. - Otrokovice, areál TOMA a.s. budova 35a, tř. Tomáše 
Bati 1663, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Klenovský Karel, tel.: +420 602 529 038 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: stravenky, 13. plat, přesčasy, odměny, příplatky za práci ve 
směnném provozu. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484970779 

 



Požadovaná profese: Dělníci ve sklářské výrobě 
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla (81811) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: 
Vladimír Ries, Věra Janečková, tel.: +420 577 100 629,577 100 623, e-mail: 
vladimir.ries@eu.gc.com, vera.janeckova@eu.agc.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba izolačních skel, expedice skla  
Požadavky: ochota učit se novým věcem, spolehlivost, možnost 
dojíždění, časová flexibilita  
Výhody: náborový příspěvek, příspěvek na stravování, cafetérie, 5 týdnů 
dovolené, stálým zaměstnancům příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
13. a 14. plat. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 6:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895020722 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve sklářské výrobě 
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin (8181) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: 
Vladimír Ries, Věra Janečková, tel.: +420 577 100 629,577 100 623, e-mail: 
vladimir.ries@eu.gc.com, vera.janeckova@eu.agc.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce : výroba izolačních skel, expedice skla  
 
Požadavky: ochota učit se novým věcem, spolehlivost, možnost 
dojíždění, časová flexibilita  
 
Nabízíme: zázemí silné nadnárodní společnosti, náborový příspěvek, 
příspěvek na stravování, cafetérie, 5 týdnů dovolené, stálým 
zaměstnancům příspěvek na penzijní a životní pojištění, 13,14 plat 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895030713 

 

Požadovaná profese: Mechanik, seřizovač, obsluha automatu 
  Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin (81317) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LIMIT - Z s.r.o., IČ 25590286 

  Místo výkonu práce: 
LIMIT - Z s.r.o. - Slavičín, areál Vlárských strojíren, Lipová 1, 763 21 
Slavičín 

  Komu se hlásit: Ing. Jiří Koutný, tel.: +420 602 749 349 
Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 33 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: seřizování strojů, drobné opravy strojů a obsluha 
vačkových zařízení. 
Požadavky: technická zručnost. 
Místo výkonu práce: Bývalé Vlárské strojírny, Slavičín 763 21 
Kontaktovat emailem: info@limit.cz nebo telefonicky na tel. čísle 
602749349 

Poslední změna: 
1.3.2019 00:43:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676900702 

 

Požadovaná profese: Pracovník výroby rozpouštědlových nátěrových hmot 
  Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu (8131) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROKOSPOL a.s., IČ 25521446 
  Místo výkonu práce: ROKOSPOL a.s. - Kaňovice, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Maňásková, e-mail: manaskova@rokospol.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
flexibilitu, pravidelnou docházku. Práce je vhodná pro muže. 
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, zaměstnanecké slevy na firemní 
produkty, přátelský kolektiv, práce na HPP, příspěvek na stravování, 
výkonnostní prémie a bonusy od 3.měsíce, příspěvek na důchodovém 
připojištění po 5.letech. 
Kontakt e-mailem: manaskova@rokospol.cz nebo na tel.čísle 577 110 153 
od 8:00 - 14:00 hod. 

Poslední změna: 
16.3.2019 03:41:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726670723 

 

Požadovaná profese: Manipulant - drtič 

  
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, 
teplem, filtrováním a destilací (81311) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vykládka materiálu, obalů, nakládka výrobků. Drcení neshodných 
výrobků a vtoků. Průkaz VZV podmínkou. Benefity: stravenky, odměna za 
docházku, 2x ročně mimořádné odměny,týden dovolené navíc. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14926690771 

 



Požadovaná profese: Pracovník tónovny rozpouštědlových nátěrových hmot 

  
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, 
teplem, filtrováním a destilací (81311) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROKOSPOL a.s., IČ 25521446 
  Místo výkonu práce: ROKOSPOL a.s. - Kaňovice, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Maňásková, e-mail: manaskova@rokospol.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Jiné výhody 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, zaměstnanecké slevy na firemní 
produkty, přátelský kolektiv, práce na HPP, příspěvek na stravování, 
výkonnostní prémie a bonusy od 3.měsíce, příspěvek na důchodovém 
připojištění po 5.letech. 
Požadavky: 
manuální zručnost,spolehlivost, pravidelnou docházku, schopnost 
pracovat s PC, dobrý zdravotní stav. 
Práce vhodná pro muže.  
Kontakt e-mailem: manaskova@rokospol.cz nebo na tel.čísle 577 110 153 
od 8:00 - 14:00 hod. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977570729 

 

Požadovaná profese: Operátoři knihařských strojů a zařízení 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 

Pracoviště 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 představenstva, e-mail: kariera@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha skládacího stroje, stroje na výrobu desek, 
časopisecké a knižní linky. 
Požadavky: dobrá prac. morálka, zodpovědnost, pečlivost, vyučen v 
polygraf. nebo strojír. oboru výhodou. 
Benefity: odborné vzdělávání, přísp. na stravování. 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137650712 

 

Požadovaná profese: Řezači pomocní 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (8143) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o., IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - Malenovice, Průmyslová 1305, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Edita Fuxová, e-mail: personalni@zstudio.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Smlouva na dobu určitou s možností prodloužení. 
Náplň práce: pomocné práce u řezacího stroje - příprava papíru a řezání 
papíru, čištění, údržba.  
Po zapracování samostaná práce.  
Výhody: stravenky, benefity 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781590765 

 

Požadovaná profese: Tiskaři na archových strojích 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: Tereza Novotná, e-mail: tereza.novotna@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu plněbarevných knih 
pro celou Evropu, hledá zaměstnance na pozici 2. tiskař archových 
strojů.  
Náplň práce: příprava, seřizování a obsluha tiskového stroje, kontrola 
tiskových forem, materiálu, barvy, kontrola kvality tisku během tiskového 
procesu, čištění, údržba technického vybavení, realizace výrobních 
zakázek 
Očekáváme: schopnost pracovat v nepřetržitém provozu, manuální 
zručnost a pečlivost při plnění pracovních úkolů, výhodou - vyučení nebo 
zkušenosti v polygrafickém/strojírenském oboru 
Výhody: příspěvek na podnikové stravování, práce na dobu neurčitou, 
nárůst mzdy po zapracování, odměny za životní a pracovní výročí, firemní 
akce 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13544540778 

 

Požadovaná profese: Tiskaři na rotačních strojích 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Tereza Novotná, e-mail: tereza.novotna@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu plněbarevných knih 
pro celou Evropu, hledá zaměstnance na pozici Tiskař rotačních strojů.  
Náplň práce: příprava, seřizování a obsluha tiskového stroje, kontrola 
tiskových forem, materiálu, barvy, kontrola kvality tisku během tiskového 
procesu, čištění, údržba technického vybavení, realizace výrobních 
zakázek 
Očekáváme: vyučení nebo zkušenosti v polygrafickém oboru, schopnost 
pracovat v třísměnném provozu, manuální zručnost a pečlivost při plnění 
pracovních úkolů 
Výhody: příspěvek na podnikové stravování, práce na dobu neurčitou, 
nárůst mzdy po zapracování, odměny za životní a pracovní výročí, firemní 
akce 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13544530787 

 

Požadovaná profese: Dělník - poplastování plechů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: D PLAST, a. s., IČ 00544752, http://www.dplast.cz 

  Místo výkonu práce: 
D PLAST, a. s. - Lužkovice - sídlo, U Tescomy 206, Lužkovice, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Andrea Lebánková, tel.: +420 577 243 259-60, e-mail: job@dplast.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stabilní Zlínská plastikářská firma s mnohaletou tradicí  
přijme DĚLNÍKY NA POPLASTOVÁNÍ PLECHŮ. 
=NABÍZÍME=  
• práci ve 3směnném provozu 
• velmi dobré mzdové podmínky, měsíční prémie  
• příspěvky na stravování, stravenky, poukázky flexipasy, 5 týdnů 
dovolené  
• možnost přivýdělku na přesčasových směnách 
=NÁSTUP možný IHNED= 
 
=POŽADUJEME= 
• zodpovědnost, ochotu pracovat, flexibilitu, loajalitu 
 
=KONTAKT: job@dplast.cz, tel. 577243259-60 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15621750770 

 

Požadovaná profese: Dělník plastikářské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Fatra, a.s., IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a.s. - Napajedla - sídlo, třída 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:obsluha linek na výrobu podlahových krytin, technických a 
izolačních fólií. 
Požadujeme:spolehlivost, samostatnost, flexibilita, zodpovědnost. 
Nabízíme: výhody sociálního programu Fatra, a.s. a skupiny Agrofert 
(příplatky za směnnost nad rámec zákona, příspěvek na podnikové 
stravování, příspěvek na penzijní pojištění, týden dovolené navíc a další 
benefity); zázemí silné výrobní plastikářské společnosti; místo výkonu 
práce Napajedla; práce v 3 směnném nebo nepřetržitém režimu. 

Poslední změna: 
29.3.2019 07:48:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14441950731 

 

Požadovaná profese: Dělník plastikářské výroby - obsluha strojů na výrobu fólií 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 6 

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

  Místo výkonu práce: 
Km konsult s.r.o. - pracoviště Napajedla - agentura práce, třída Tomáše 
Bati 1541, 763 61 Napajedla 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
  Doba zaměstnání: od 8.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Napajedla 
- Náplň práce: Po nástupu na pozici se zapracujete - seznámíte se s 
technologií, naučíte se jednotlivé činnosti obsluhy linek na výrobu 
podlahových krytin, technických a izolačních fólií 
- Požadujeme: vzdělání nižší střední,znalost práce na PC ochotu pracovat 
v nepřetřžitém provozu, samostatnost, zodpovědnost a pečlivost, ochotu 
učit se novým věcem 
- Nabízíme: práci s osobním přístupem nadřízených, závodní stravování, 
motivační osobní ohodnocení, dobu určitou s možností prodloužení, 
týden dovolené navíc 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +420 777 776 355 p.Večerka. 
 
Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové 
řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto 
správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí 
na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za 
účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět.  

Poslední změna: 
29.3.2019 17:04:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15823760739 

 

Požadovaná profese: Lisař plastů (obsluha strojů a zařízení) 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha vstřikolisu-vyjmutíplastového dílu z lisu, kontrola a uložení do 
obalu.Požadujeme manuální zručnost. 
Práce vhodnější pro ženy. Mzda až 134Kč/hod. 
Benefity: stravenky, odměna za docházku, týden dovolené navíc,2x ročně 
mimořádné odměny,pracoviště v centru Zlína. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14250520746 

 

Požadovaná profese: Obsluha formátovacího stroje 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracoviště 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: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 108 do 130 Kč/hod 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha poloautomatického stroje na řezání fólií. 
Zaměstnanecké výhody - příspěvek na oběd. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky PO-PÁ od 8:00 do 14:00, osobně na 
pracovišti na adrese Kvítkovická 1386 od 7:00 do 14:00. 

Poslední změna: 
18.12.2018 02:15:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484860781 

 

Požadovaná profese: Obsluha recyklační linky v plastikářské výrobě 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REMAQ, s.r.o., IČ 26920051 
  Místo výkonu práce: REMAQ, s.r.o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Zuzana Frajtová, mistrová výroby, tel.: +420 731 859 009, e-mail: 
prace@remaq.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha regranulační linky, operátor u regranulační linky, práce v 
manipulaci. 
Nabízíme nástupní bonus 15.000 Kč, odměny za výkon, věrnostní 
odměny, příspěvek na stravování. Průkaz VZV výhodou. 

Poslední změna: 
12.3.2019 10:20:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14344160763 

 

Požadovaná profese: Obsluha stroje na výrobu PP sáčků 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště 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 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Obsluha sbírá sáčky a dává je do krabic. Kontroluje kvalitu výrobku. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na oběd. 
Způsob prvního kontaktu: osobně na adrese Kvítkovická 1386 od 7:00 
do14:00 nebo telefonicky od 8:00 do14:00. 

Poslední změna: 
18.12.2018 02:15:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14407080783 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů - výroba plastových obalů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DGS plast s.r.o., IČ 25530283 
  Místo výkonu práce: DGS plast s.r.o. - sídlo, Loučka 137, 763 25 Újezd u Valaš.Klobouk 
  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální, e-mail: sykorova@polfin.cz, info@sukenicka.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Společnost Polfin Ploština s.r.o., Loučka 137, 
763 25 Újezd u Valašských Klobouk 
přijme do stálého pracovního poměru 
dělníky/ce (operátory) do výroby plastových obalů s možností ubytování 
ve vybavených bytech 1+kk. 
Práce operátora výroby plastových obalů zahrnuje odebírání výrobků od 
vyfukovacího stroje a jejich vizuální kontrolu, případné umístění na paletu 
a balení.  
Středisko PLASTY vyrábí obaly určené pro potravinářství, kosmetiku, 
farmacii, drogistiku i obaly určené pro petrochemický průmysl. 
Zmiňovaný sortiment zahrnuje nejrůznější objemy a tvary lahví, dóz, 
kanystrů či jiných speciálních výrobků.  
Požadavky: fyzická zdatnost a výborný zdravotní stav, zkušenosti s prací 
ve výrobě výhodou, samostatnost a zodpovědnost, čistý trestní rejstřík, 
časová flexibilita 
Nabízíme: 15.000,- Kč/měsíc, příplatky za směny, příplatky za práci 
přesčas, příplatek za kvalitu, 100% svátek, výkonnostní bonusy + osobní 
ohodnocení , závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, pracovní 
oblečení, příspěvek na rekreaci v závodním rekreačním zařízení, 
celodenní stravování, servis praní pracovního oděvu, 
zajištěn celodenní pitný režim na pracovišti 
Nástup možný ihned. 



V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj životopis v českém 
jazyce na uvedený email  
Polfin Ploština, s.r.o., Loučka 137, 763 25 Újezd, sykorova@polfin.cz, tel.: 
577350232 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11304300752 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MARAPLAST s.r.o., IČ 02623455 
  Místo výkonu práce: Loučka 137, 763 25 Újezd u Valaš.Klobouk 
  Komu se hlásit: Sýkorová Karla, tel.: +420 577 350 232, e-mail: sykorova@polfin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Náplň práce: obsluha vstřikovacího a vyfukovacího stroje na výrobu 
plastových lahví a kanystrů. Vizuální kontrola ´výrobků. 
Požadavky:  
- manuální zručnost 
-fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav  
-samostatnost, spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost  
-časová flexibilita 
Zaměstnanecké výhody: 
- výkonnostní bonusy + osobní ohodnocení 
- stravenky 
- příspěvek na rekreaci v závodním rekreačním zařízení 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně úterý-středa od 8:00 do 
14:00. 

Poslední změna: 
16.11.2018 01:56:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13715190744 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 

  Místo výkonu práce: 
PRAIM-WORK s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Y. Khalus, e-mail: yuriy23@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.1.2019 do 19.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

8142 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Náplň práce: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Jedná se o krátkodobé zaměstnání 
Osobní kontakt možniý každou středu 9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 
01 Zlín 



Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15299340715 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 
  Počet volných míst: 17 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 

  Místo výkonu práce: 
PRAIM-WORK s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Y. Khalus, e-mail: yuriy23@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 19.4.2019 do 17.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 117 Kč/hod 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

8142 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Náplň práce: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Jedná se o krátkodobé zaměstnání 
Osobní kontakt možniý každou středu 9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 
01 Zlín 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773520753 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 
  Místo výkonu práce: PRAIM-WORK s.r.o. - Slušovice, Greinerova 54, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 774 433 583 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 680 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

8142 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
PRACOVIŠTĚ – Greinerova 54, Slušovice 763 15. Obsluha strojů na 
výrobu a zpracování výrobků z plastu. 
-Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
-Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele - vzdělání není 
rozhodující. 
Náplň práce: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Osobní kontakt možniý každou středu 9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 
01 Zlín 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888240713 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: PRAIM-WORK s.r.o., IČ 06764452 
  Místo výkonu práce: PRAIM-WORK s.r.o. - Slušovice, Greinerova 54, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 774 433 583 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 19.5.2019 do 17.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 98 Kč/hod 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ – Greinerova 54, Slušovice 763 15. Obsluha strojů na 
výrobu a zpracování výrobků z plastu. - vzdělání není rozhodující. 
Náplň práce: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Jedná se o krátkodobé zaměstnání Osobní kontakt možniý každou středu 
9-11 hod. na adrese Nivy 5358, 760 01 Zlín 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914590763 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zelinger plast, s. r. o., IČ 60750774 
  Místo výkonu práce: Zelinger plast, s. r. o. - sídlo, Tečovice 421, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Marie Zacharová, tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
marie.zacharova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Náplň práce: obsluha automatického lisu, odebírání výlisků od vtoků a 
vizuální kontrola výlisků, kompletace a balení dle balícího předpisu 
evidence. 
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, dobrá manuální zručnost, základní 
znalost práce s výpočetní technikou, čistý trestní rejstřík.  
Výhody: příplatky, docházkový a motivační bonus, příspěvky na obědy. 
Osobní návštěva na pracovišti - Tečovice 364 (vedle Tigasu ), 7 - 15 hod. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14228790709 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na zpracování plastu a pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 13 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ 25347942 
  Místo výkonu práce: ELKOPLAST CZ, s.r.o. - Sídlo, Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Simona Janečková, e-mail: simona.janeckova@elkoplast.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Pracoviště okres Zlín 
Podmínky: zodpovědnost, manuální zručnost, čistý rejstřík trestů 

Poslední změna: 
27.3.2019 14:07:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14477190734 

 

Požadovaná profese: Obsluha výrobních linek a zařízení 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 17 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlín Precision s.r.o., IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PRŮMYSLOVÁ 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: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, flexibilita 
Náplň práce: provádění manuálních činností související s obsluhou 
výrobních linek a zařízení, zejména montáž, vkládání a vyjímání dílů či 
komponent, vizuální kontrolu, balení, identifikaci a evidenci 
Stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, volnočasové poukázky, penzijní 
připojištění, firemní akce 

Poslední změna: 
13.3.2019 12:35:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11570150786 

 

Požadovaná profese: Obsluha výrobních zařízení 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, třída 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 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na plný pracovní úvazek, po zapracovaná možnost dalšího růstu, 
možnost zácviku na předáka, nadstandardní finanční ohodnocení dle 
výkonu, možnost práce přesčas. 
Mimořádné odměny, bonusové volno, příspěvek na dovolenou, příspěvek 
na dopravu, příplatky nad rámec zákona, dotované stravenky, Flexipassy, 
příspěvek na životní pojištění, firemní společenské a sportovní akce i pro 
rodinné příslušníky, podpora vzdělávání 
Zázemí úspěšné stabilní firmy, nástup možný dle dohody. 
Výhody: zástupní bonus 5 000 Kč po zkušební době, příspěvek 
zaměstnavatele na ŽP, příspěvek na stravenky, závodní jídelna, Flexi 
passy 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875530706 

 



Požadovaná profese: Operátor plastikářské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 
  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: greiner assistec s.r.o., IČ 29188440, http://www.greiner-assistec.com 
  Místo výkonu práce: Březová 181, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Ivana Hynčicová, tel.: +420 725 149 029, e-mail: i.hyncicova@greiner-
assistec.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: očekáváme zodpovědnost, pečlivost, ochotu pracovat v 
nepřetržitém provoze. 
Výhody: práce pro stabilní mezinárodní společnost, ve které se 
zaměstnanci nemusí bát, co bude zítra. Nabízíme bohatý sociální 
program, stravenky, dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, 13. plat, 
masáženky, plavenky, 25 dnů dovolené. 
Zájemci o pracovní místo mohou zasílat životopis na e-mail nebo se 
mohou hlásit osobně v sídle společnosti (Březová 181, PO - PÁ v době od 
8 do 14 hodin). 

Poslední změna: 
21.3.2019 15:48:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14878770734 

 

Požadovaná profese: 
Operátor plastikářské výroby - Obsluha strojů na výrobu a zpracování 
výrobků z plastu 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: greiner assistec s.r.o., IČ 29188440, http://www.greiner-assistec.com 
  Místo výkonu práce: Březová 181, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Ivana Hynčicová, tel.: +420 725 149 029, e-mail: i.hyncicova@greiner-
assistec.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 4.2.2019 do 4.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: očekáváme zodpovědnost, pečlivost, ochotu pracovat v 
nepřetržitém provoze.  
Výhody: práce pro stabilní mezinárodní společnost, ve které se 
zaměstnanci nemusí bát, co bude zítra. Nabízíme bohatý sociální 
program, stravenky, dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, 13. plat, 
masáženky, plavenky, 25 dnů dovolené.  
Zájemci o pracovní místo mohou zasílat životopis na e-mail nebo se 
mohou hlásit osobně v sídle společnosti (Březová 181, PO - PÁ v době od 
8 do 14 hodin). 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15502960787 

 

Požadovaná profese: Operátor/operátorka lisu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: MOLLIFICIO CAPPELLER NEINSA, s.r.o., IČ 27687503 
  Místo výkonu práce: Divnice 126, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing Jiří Gilk, tel.: +420 777 708 908, e-mail: j.gilk@cappeller-neinsa.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 8.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Operátor lisů pro vstřikování plastů. 
Požadavky: Zájem učit se novým věcem, dobrý zrak, chuť pracovat. 
Zaměstnanecké výhody: Zvýhodněné závodní stravování. 
Kontaktovat telefonicky PO-PÁ 9 - 15 hod. 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882120789 

 

Požadovaná profese: Operátoři plastikářské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (8142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNAHER Plastics s.r.o., IČ 29363985 

  Místo výkonu práce: 
KNAHER Plastics s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1705, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Hana Záhořáková, e-mail: info@knaher.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha plastik.technologií, obsluha jednoúčel.strojů, 
údržba strojů a zařízení. 
Požadavky: čtení výkres. dokumentace a práce na PC výhodou, praxe v 
zámečnických oborech, ŘP sk.B, samostatnost, flexibilita, 
komunikativnost 

Poslední změna: 
20.6.2018 01:52:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14655200769 

 

Požadovaná profese: Operátoři směšovacích linek PUR 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KAPA ZLÍN, spol. s r.o., IČ 46904107, http://www.kapazlin.cz 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1685, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Radka Mazalová, e-mail: mazalova@kapazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
Společnost KAPA ZLÍN s.r.o. působící na trhu v oboru zpracování PUR a 
strojírenství od roku 1992 hledá na pozici operátor vstřikovacích linek 
PUR vhodného kandidáta. Práce na nízkotlakých a vysokotlakých 
směšovacích strojích ve 2 směnném provozu. 
Požadujeme: 
- Praxe v oboru vítána 



- Pečlivost, schopnost práce v týmu 
- Proaktivní přístup - chuť učit se nové věci a zlepšovat se 
- Technické myšlení, manuální zručnost 
- Ochota pracovat přesčas 
Nabízíme 
- Zázemí české společnosti 
- Odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat 
- Skvělá parta kolegů 
- Příspěvek na stravování 
- Příspěvek na penzijní připojištění 
- Práce na plný úvazek 
Zaměstnanecké výhody:  
- 13. Plat 
- Příspěvek na stravování 
- Příspěvek na penzijní připojištění  

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954220792 

 

Požadovaná profese: Seřizovač stroje na výrobu sáčků 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 140 Kč/hod 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

81420 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 
Jedná se o seřizovaní stroje na svařování PP sáčků. Kontrola kvality. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na oběd. 
Způsob prvního kontaktu: osobně na adrese Kvítkovická 1386 od 7:00-
14:00 nebo telefonicky od 8:00-14:00. 

Poslední změna: 
18.12.2018 02:15:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14787710723 

 

Požadovaná profese: Gumárenský dělník 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Hercorub Zlín a.s., IČ 26971003 
  Místo výkonu práce: Hercorub Zlín a.s. - Zlín, Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Robert Davoine, tel.: +420 777 080 263 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha kalandr, hnětič, hladnička a navazovaní chemikalie 
Požadavky: průkaz VZV vitan 
Výhody: stravenky 
Osobní návštěva na pracovišti 8-13 hod. 



Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628400702 

 

Požadovaná profese: Gumař - obsluha gumárenského kalandru 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOMPONENTY, a.s. ZLÍN, IČ 25548221, http://www.komponentyzlin.cz 
  Místo výkonu práce: KOMPONENTY, a.s. ZLÍN - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 5655, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Dana Pavlů, e-mail: pavlu.dana@komponentyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
průměrnou fyzickou zdatnost a práci na směny 
spolehlivost 
práce vhodná pouze pro muže 
 
Náplň práce: 
Obsluha hnětacího zařízení na míchání pryže 
 
Nabízíme: 
práce v centru Zlína na HPP 
firemní benefity 
korektní zacházení 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14185510764 

 

Požadovaná profese: Gumař - operátor výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 40 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 31 300 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- obsluha strojů při přípravě a míchání gumárenských směsí, 
- řízení výrobních linek, strojů a zařízení na výrobu polotovarů, 
- kompletování polotovarů na konfekčním stroji, 
- lisování pneumatik, 
- kontrola kvality a dokončení pneumatiky. 
 
Požadavky:  
- výuční list,  
- práce ve směnném provozu,  
- spolehlivost.  
 



Benefity:  
- 13. a 14. mzda,  
- příspěvek na stravu až 70 %,  
- penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,  
- sleva na pneu až 60 %,  
- flexi Pass 1.000 Kč,  
- 25 dnů dovolené,  
- příspěvky na dětskou rekreaci,  
- odměny za pracovní a životní výročí.  
 
Nástup dle dohody.  

Poslední změna: 
1.4.2019 01:54:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13937100748 

 

Požadovaná profese: Gumař - strojník gumárenského konfekčního stroje 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IČ 00012190, 
http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. - Otrokovice, tř. Tomáše 
Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Nikola Šimoníková, tel.: +420 267 112 759,605 227 327, e-mail: 
nikola.simonikova@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 500 do 26 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc, týden dovolená nad rámec zákoníku práce  
Jiné výhody, Flexipassy 1500 Kč  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie, 13.,14. mzda ve výši 95 % průměrné mzdy 

Poznámka k volnému 
místu: 

Benefity: 1 týden dovolené navíc, 13., 14. mzda, Flexi Pass, záv. 
stravování, penzijní připojištění, náborový příspěvek 10.000,- Kč 

Poslední změna: 
19.2.2019 10:26:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11917670746 

 

Požadovaná profese: Gumař divize výroba 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 26 

Pracoviště 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: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- příprava a míchání gumárenských směsí,  
- řízení výrobních linek, strojů a zařízení na výrobu polotovarů, 
- kompletování polotovarů na konfekčním stroji, 
- lisování pneumatik, 



- kontrola kvality a dokončení pneumatik. 
 
Požadavky:  
- práce ve směnném provozu,  
- spolehlivost. 
 
Benefity:  
- 13. a 14. mzda,  
- příspěvek na stravu až 70 %,  
- penzijní připojištění 650 Kč/měsíc,  
- sleva na pneu až 60 %,  
- flexi Pass 1.000 Kč,  
- 25 dnů dovolené,  
- příspěvky na dětskou rekreaci,  
- odměny za pracovní a životní výročí. 
 
Nástup dle dohody. 

Poslední změna: 
1.4.2019 01:54:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13686940755 

 

Požadovaná profese: Gumař divize výroba 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště 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: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- příprava a míchání gumárenských směsí,  
- řízení výrobních linek, strojů a zařízení na výrobu polotovarů,  
- kompletování polotovarů na konfekčním stroji,  
- lisování pneumatik,  
- kontrola kvality a dokončení pneumatik.  
 
Požadavky:  
- práce ve směnném provozu,  
- spolehlivost.  
 
Benefity:  
- 13. a 14. mzda,  
- příspěvek na stravu až 70 %,  
- penzijní připojištění 650 Kč/měsíc,  
- sleva na pneu až 60 %,  
- flexi Pass 1.000 Kč,  
- 25 dnů dovolené,  
- příspěvky na dětskou rekreaci,  
- odměny za pracovní a životní výročí.  
 
Nástup dle dohody.  

Poslední změna: 
1.4.2019 01:54:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14061050743 

 

Požadovaná profese: Gumaři - výroba pneumatik 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 



  Počet volných míst: 5 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IČ 00012190, 
http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic 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 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 240 do 26 640 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, flexipassy  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie, 13.,14. mzda 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme náborový příspěvek 10000,-Kč.  
Příplatky za směnnost nad rámec zákona.  
Práce vhodná i pro ženy, jedná se však o fyzicky náročnou práci. 

Poslední změna: 
26.3.2019 08:08:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15276190792 

 

Požadovaná profese: Gumaři výrobních provozů 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IČ 00012190, 
http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. - Otrokovice, tř. Tomáše 
Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Nikola Šimoníková, tel.: +420 267 112 759,605 227 327, e-mail: 
nikola.simonikova@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce 
- Obsluha strojů na zpracování výrobků z pryže 
- Čtyřsměnný provoz 
 
Nabízíme 
13. a 14. mzda, závodní stravování, 25 dní dovolené, penzijní připojištění, 
sociální programy, a další.. 

Poslední změna: 
1.3.2019 08:17:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15351480737 

 

Požadovaná profese: Lisař / ka 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EFFBE - CZ s.r.o., IČ 25696602 
  Místo výkonu práce: Hrabůvky 641, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petra Rozsypalová, e-mail: personal@effbe.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 500 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stabilní a dynamicky se rozvíjející výrobní společnost, s více jak 
pětadvacetiletou praxí, specializující se na zpracování a výrobu 
pryžových a pryžotextilních membrán v automobilovém a plynoměrovém 
průmyslu, hledá vhodné kandidáty pro doplnění svého týmu  
Náplň práce: 
Obsluha strojních zařízení v nepřetržitém provozu - 12-ti hodinové 
pracovní směny ve 4denních cyklech (4dny práce, 4 dny volno). 
Jednoduchá manuální práce. 
Požadavky:  
Zručnost, spolehlivost, pracovitost, pečlivost, aktivní přístup k práci 
Výhodou: 
Předešlá praxe ve výrobní společnosti vítána, není však podmínkou 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 25 dní dovolené, pravidelné prémie, 
13. plat, příspěvek na penzijní připojištění, občerstvení na pracovišti, 
pravidelná výplata mzdy, čisté pracovní prostředí 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15369840703 

 

Požadovaná profese: Lisař / ka 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EFFBE - CZ s.r.o., IČ 25696602 
  Místo výkonu práce: Hrabůvky 641, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petra Rozsypalová, e-mail: personal@effbe.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stabilní a dynamicky se rozvíjející výrobní společnost, s více jak 
pětadvacetiletou praxí, specializující se na zpracování a výrobu 
pryžových a pryžotextilních membrán v automobilovém a plynoměrovém 
průmyslu, hledá vhodné kandidáty pro doplnění svého týmu pro oba 
závody (Zlín-Prštné a Zlín-Velíková) 
Náplň práce: 
Fyzicky nenáročná a jednoduchá obsluha lisovacího stroje 
Následná vizuální kontrola vylisovaných výrobků 
Skládání hotových výrobků dle předepsaných postupů do beden / vozíků 
Práce na 3 směny - ranní /noční / odpolední 
Požadavky:  
Zručnost, spolehlivost, pracovitost, pečlivost, aktivní přístup k práci 
Výhodou: 
Předešlá praxe ve výrobní společnosti vítána, není však podmínkou 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, možnost stravování, 25 dní dovolené, 
pravidelné prémie, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění, občerstvení 
na pracovišti, pravidelná výplata mzdy, čisté pracovní prostředí 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15369770766 



 

Požadovaná profese: Lisař pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s., IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Křekov, Křekov 53, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, tel.: +420 577 051 518, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 14.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.12.2018 17:14:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491980775 

 

Požadovaná profese: Lisař pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s., IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Křekov, Křekov 53, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, tel.: +420 577 051 518, e-mail: 
alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.12.2018 17:14:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491990766 

 

Požadovaná profese: Lisař/ka pryže. 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 14 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TVD-Technická výroba, a. s., IČ 26252937, http://www.tvd.cz 

  Místo výkonu práce: 
TVD-Technická výroba, a. s. - Křekov, Křekov 53, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: 
Vladimír Machů, Výrobní ředitel, tel.: +420 577 051 701, e-mail: 
vladimir.machu@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 



Poslední změna: 
29.3.2019 11:02:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11845220767 

 

Požadovaná profese: LISOVÁNÍ PRYŽOVÝCH OBUVNICKÝCH DÍLU 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOMPONENTY, a.s. ZLÍN, IČ 25548221, http://www.komponentyzlin.cz 
  Místo výkonu práce: KOMPONENTY, a.s. ZLÍN - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 5655, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Dana Pavlů, e-mail: pavlu.dana@komponentyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

lisování pryžových dílů obuvi 
požadujeme dobrý zdravotní stav a přiměřenou fyzickou zdatnost 
práce vhodná pro muže i ženy 
 
nabízíme práce v centru Zlína,prémie, příplatky,benefity,stravenky 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12728820733 

 

Požadovaná profese: Obsluha konfekčních strojů. 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IČ 00012190, 
http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. - Otrokovice, tř. Tomáše 
Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Nikola Šimoníková, tel.: +420 267 112 759,605 227 327, e-mail: 
nikola.simonikova@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 do 26 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat 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, Flexi Pass, záv. 
stravování, penzijní připojištění, náborový příspěvek 10.000,- Kč 

Poslední změna: 
1.3.2019 08:17:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11392790748 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 

  Místo výkonu práce: 
123-práce.cz s.r.o. - Hlavníčkovo n., Hlavničkovo nábřeží 5655, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Thurnerová Anna, 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 1.2.2019 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha lisů, manipulace s pryžovými výlisky, evidence - 
fyzicky nenáročná práce 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
5.12.2018 02:38:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406230738 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Křekov, Křekov 50, 766 01 Valašské Klobouky 
  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 1.2.2019 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha lisů, manipulace s pryžovými výlisky, evidence - 
fyzicky nenáročná práce 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
5.12.2018 02:38:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406190774 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 

  Místo výkonu práce: 
123-práce.cz s.r.o. - Hlavníčkovo n., Hlavničkovo nábřeží 5655, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Taťána Kravčenko, tel.: +420 775 337 672, e-mail: kravcenko@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 29.4.2019 do 28.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha lisů, manipulace s pryžovými výlisky, evidence - 
fyzicky nenáročná práce 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka 
Pracovní doba: ranní 06:00 - 14:00 hod, odpolední 14:00 - 22:00 hod, 
noční 22:00 - 06:00 hod 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 



Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945480704 

 

Požadovaná profese: Obsluha vysekávacího lisu 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DIMER, spol. s r. o., IČ 60737573 
  Místo výkonu práce: Zelená 505, Kudlov, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Renata Podhajská, tel.: +420 602 250 896, e-mail: podhajska@dimer.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme brigádníka na výpomoc. 
Nástup je možný IHNED. 
Pracovní doba dle dohody, většinou odpolední směna. 
Výhody: stravenky 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kudlov 505 od 
8:00 do 15:30 hodin. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875320798 

 

Požadovaná profese: OPERÁTOR/KA GUMÁRENSKÉ VÝROBY 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SumiRiko AVS Czech s.r.o., IČ 24778877 

  Místo výkonu práce: 
SumiRiko AVS Czech s.r.o. - Drnovice, Drnovice 146, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jaromír Uher, tel.: +420 702 031 200, e-mail: 
jaromir.uher@avs.sumiriko.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: - obsluha lisovacích zařízení na pryžové dílce nebo kontrola 
pryžových dílců.  
Zaměstnanecké výhody: 13. plat, bonusy/prémie, 25 dní dovolené, 
závodní stravování, občerstvení na pracovišti.  
Prac.poměr: doba určitá na 1 rok s možností prodloužení na dobu 
neurčitou.  
POZN: POZN: Výběrové řízení dne 19.3.2019 v 9.00 hod. na Úřadě práce 
ve Valašských Kloboucích v kanc.č.21.  

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14476890713 

 

Požadovaná profese: Operátoři gumárenské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vlastní síly, z.ú., IČ 04670655 

  Místo výkonu práce: 
Vlastní síly, z.ú. - Zlín, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., 
Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dvorník Radovan, tel.: +420 737 854 857, e-mail: dvornik@vlastnisily.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha strojů na zpracování pryže, zakládání hmoty a 
komponentů k výrobě malých pneumatik 
Výhody: příspěvek na dopravu a na stravování 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13989940722 

 

Požadovaná profese: Operátoři gumárenské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vlastní síly, z.ú., IČ 04670655 

  Místo výkonu práce: 
Vlastní síly, z.ú. - Zlín, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., 
Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dvorník Radovan, tel.: +420 737 854 857, e-mail: dvornik@vlastnisily.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 
Výhody: příspěvek na dopravu a na stravování 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15049760782 

 

Požadovaná profese: Operátoři gumárenské výroby 
  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vlastní síly, z.ú., IČ 04670655 

  Místo výkonu práce: 
Vlastní síly, z.ú. - Otrokovice, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic 
a.s., tř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Dvorník Radovan, tel.: +420 737 854 857, e-mail: dvornik@vlastnisily.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 
Výhody: příspěvek na dopravu a na stravování 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15049620714 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastů 



  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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: mzdy@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště v rámci provozoven zaměstnavatele ve Zlínském kraji. 
Obsluha automatického lisu, odebírání výlisků od vtoků a vizuální 
kontrola výlisků, kompletace a balení dle balícího předpisu evidence. 
Pracovitost, spolehlivost, dobrá manuální zručnost, čistý trestní rejstřík. 
 
Zaměstnavatele kontaktovat telefonicky v pracovní dny od 7 - 15 hodin, e-
mailem: mzdy@zelinger.cz nebo osobně od 7 - 15 hodin. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025360791 

 

Požadovaná profese: Dělník obuvnické výroby (obsluha strojů a zařízení) 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FARE, spol. s r. o., IČ 46343784, http://www.fare.cz 

  Místo výkonu práce: 
FARE, spol. s r. o. - Brumovská, Brumovská 1031, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Alois Šůstek, jednatel, tel.: +420 604 611 160, e-mail: sustek@fare.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
18.2.2019 14:28:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15721430783 

 

Požadovaná profese: Dělník obuvnické výroby (obsluha strojů a zařízení) 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Prabos plus a.s., IČ 26272857, http://www.prabos.cz 
  Místo výkonu práce: Prabos plus a.s. - Slavičín - sídlo, Komenského 9, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Marta Šlesingerová, Personalistka., tel.: +420 577 303 275, e-mail: 
slesingerova.marta@prabos.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplň práce: obsluha obuvnického stroje, práce je vhodná pro 
muže. 
 
Požadujeme: zodpovědný přístup k vykonávaným činnostem, 
spolehlivost. 



 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní a perspektivní společnosti 
- zaučení na pracovní pozici 
- jednosměnný provoz (ranní směny 6 - 14 hodin) 
- mzdu od 17.000 Kč 
- prémie, odměny, 13. mzdu 
- místo výkonu práce Slavičín 
- dotované stravování v podnikové jídelně 
- zdravotní volno (sick days) s náhradou mzdy ve výši 100 % 
- nástup ihned nebo dle dohody. 

Poslední změna: 
14.3.2019 12:17:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15916130735 

 

Požadovaná profese: Dělník ve výrobě obuvi - šička 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FARE, spol. s r. o., IČ 46343784, http://www.fare.cz 

  Místo výkonu práce: 
FARE, spol. s r. o. - Brumovská, Brumovská 1031, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Alois Šůstek, jednatel, tel.: +420 604 611 160, e-mail: sustek@fare.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
15.3.2019 10:37:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15923660748 

 

Požadovaná profese: Pracovnice ve výrobě obuvi - šička 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FARE, spol. s r. o., IČ 46343784, http://www.fare.cz 

  Místo výkonu práce: 
FARE, spol. s r. o. - Brumovská, Brumovská 1031, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Alois Šůstek, jednatel, tel.: +420 604 611 160, e-mail: sustek@fare.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15612540717 

 

Požadovaná profese: Svrškaři. 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Gasibo, s. r. o., IČ 29376157 
  Místo výkonu práce: Gasibo, s. r. o. - Zlín, Areál Svit 113. budova, Malotova 5264, 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, minimálně 30 hod. týdně 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: spodková konfekční dílna. 
Požadavky: manuální zručnost, schopnost učit se novým věcem, vyučení 
v oboru není podmínkou. 
Pracovní doba 6-14:30 hod., úkolová mzda v závislosti na výkonu, kvalitě. 
Zájemci zasílat životopis na mail, telefonicky Po-Pá 7-13 hod., osobně 
Svit, bud. 113, 4. etáž, Po-Pá 8-13 hod. 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11458580707 

 

Požadovaná profese: šička obuvi 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Prabos plus a.s., IČ 26272857, http://www.prabos.cz 
  Místo výkonu práce: Prabos plus a.s. - Slavičín - sídlo, Komenského 9, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Marta Šlesingerová, Personalistka., tel.: +420 577 303 275, e-mail: 
slesingerova.marta@prabos.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplň práce: šití svršků obuvi. 
 
Požadujeme:  
- zkušenosti se šitím (nemusí se jednat o šití obuvi) 
- zájem o nabízenou pracovní pozici  
- aktivní a zodpovědný přístup k práci, spolehlivost. 
 
Nabízíme: 
- zaměstnání ve stabilní a perspektivní společnosti 
- práci v jednosměnném provozu (směny pondělí až pátek), možnost 
zkráceného pracovního úvazku 
- mzdu 95 Kč/hod. 
- prémie, odměny 
- dotované stravování v podnikové jídelně 
- zdravotní volno (sick days) 
- nástup ihned nebo dle dohody. 

Poslední změna: 
6.3.2019 11:19:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15205650743 

 

Požadovaná profese: Šič(ka) obuvi 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 11 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Schätzle shoes CZ, s. r. o., IČ 25586041 

  Místo výkonu práce: 
Schätzle shoes CZ, s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1721, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Adriana Kudličková, Vedoucí výroby, tel.: +420 725 006 213 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 



  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyučení nebo letitou praxi v šicí. 

Poslední změna: 
25.3.2019 05:05:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12444970797 

 

Požadovaná profese: Šička obuvi, krejčová. 
  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 Staňková, Jednatelka., tel.: +420 605 212 719 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na šicí dílně v příjemném kolektivu. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427610741 

 

Požadovaná profese: Dělníci v potravinářské výrobě 
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pekárna VEKA, s.r.o., IČ 45479623 
  Místo výkonu práce: U Pekárny 496, Štípa, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Petr Fráňa, tel.: +420 736 631 900, e-mail: info@pekarnaveka.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese U Pekárny 496, 
Zlín. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832550782 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek. 
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PENAM, a.s., IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a.s. - Prštné, Jateční 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 21 400 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, týden  
Podnikové stravování, stravenky 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost. 
Benefity: stravenky, týden dovolené navíc. 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11931610713 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek. 
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PENAM, a.s., IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a.s. - Prštné, Jateční 525, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Romana Bartošová, tel.: +420 577 007 663,721 968 899, e-mail: 
bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 21 400 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost. 
Benefity: stravenky, týden dovolené navíc. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13955640746 

 

Požadovaná profese: Pekař - pecák. 
  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PENAM, a.s., IČ 46967851 
  Místo výkonu práce: PENAM, a.s. - Prštné, Jateční 525, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Romana Bartošová, tel.: +420 577 007 663,721 968 899, e-mail: 
bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost. 
Pekař - pecák je kvalifikovaný pracovník, který provádí obsluhu průběžné, 
sázecí a rotační pece a zajištuje vlažení, mašlování, sypání a sázení do 
pece.  
Výhody: firemní benefity 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323600711 

 

Požadovaná profese: Pracovníci do výroby uzenin 
  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (8160) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Aleš Košař - řeznictví a uzenářství, IČ 12434566 



  Místo výkonu práce: Hornoveská 265, Horní Ves, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Košařová Marie, tel.: +420 733 184 069, e-mail: reznictvi.kosar@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba uzenin 
Osobní návštěva na pracovišti po telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12342030711 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ve výrobě lázeňských oplatků 
  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (8160) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohumil Košař, IČ 12436429 

  Místo výkonu práce: 
Bohumil Košař - Pozlovice, Za Potokem 250, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Bohumil Košař, tel.: +420 604 200 280 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba lázeňských oplatků a práce s tím spojené - expedice 
Nejlépe kuchař - pekař, není podmínkou 
Požadavky: opravdu mít zájem pracovat 
Výhody: stravné, dopravné, odměny za výkon 

Poslední změna: 
7.11.2018 00:52:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169560729 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ve výrobě lázeňských oplatků 
  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (8160) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Oplatky Košař s.r.o., IČ 07711328 

  Místo výkonu práce: 
Oplatky Košař s.r.o. - Pozlovice, Za Potokem 250, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Radek Šerý, tel.: +420 604 200 288, e-mail: oplatkykosar@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 do 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba lázeňských oplatků a práce s tím spojené - expedice 
Požadavky: zájem pracovat 
Výhody: stravné, dopravné, odměny za výkon 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894980758 

 



Požadovaná profese: Dělníci prádelny 
  Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (81570) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o., IČ 46967338, http://www.myval.cz 
  Místo výkonu práce: Nábřeží 5261, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Andrea Kutmonová, tel.: +420 720 077 348, e-mail: obchod@blahav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o fyzicky namáhavější práci, spíše vhodná pro muže 
Telefonicky 7:00 - 15:00 hod.  
Osobně 6:00 - 14:30 hod. 

Poslední změna: 
1.2.2019 02:17:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15682270719 

 

Požadovaná profese: Pradlena 
  Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (81570) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, 
http://www.dsburesov.cz 

  Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jitka Krajčová, e-mail: krajcova@dsburesov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 050 do 16 800 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Třídění, praní a žehlení prádla klientů a zaměstnanců organizace, obsluha 
praček, sušiček a mandlu. Skládání a třídění čistého prádla dle potřeb 
jednotlivých oddělení.  
 
Výhody: strava s příspěvkem zaměstnavatele, příspěvek na penzijní 
připojištění 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888280774 

 

Požadovaná profese: Pradleny 
  Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (81570) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Domov pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, http://www.ds-lukov.cz 
  Místo výkonu práce: Domov pro seniory Lukov, p. o. - sídlo, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: 
Iva Kvapilová, tel.: +420 577 911 623,730 585 581, e-mail: kvapilova@ds-
lukov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 320 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Náplň práce: příjem prádla a oděvů, praní a žehlení všech druhů prádla 



ručně i strojově, třídění vypraného prádla dle označení pro jednotlivé 
klienty 
Po roce možné prodloužení smlouvy, po zkušební době osobní příplatek 
Výhody: hlavní pracovní poměr, příspěvek na stravování, 5 týdnů 
dovolené 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935260784 

 

Požadovaná profese: Dělníci v šicí dílně 
  Obsluha šicích a vyšívacích strojů (81530) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s., IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Sedláčková, tel.: +420 727 901 113(7:30-14:30hodin), e-mail: 
sedlackova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: šití textilních, koženkových a kožených dílů pro automotive. 
 
Požadavky: Praxe v šití obuvi, kůže a tvrdších materiálů výhodou. 
Schopnost pracovat na dvoujehlovém šicím stroji výhodou. Manuální 
zručnost, pečlivost, spolehlivost.  

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15962430775 

 

Požadovaná profese: Obsluha v zařízení rychlého občerstvení 
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (5246) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TARGET'S s.r.o., IČ 26922274 
  Místo výkonu práce: TARGET'S s.r.o. - Bůrger Zlín, Školní 3362/11, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Kateřina Terčová, tel.: +420 778 000 734 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha v bistru "Bůrger" - hamburgery, saláty. Požadujeme 
komunikativnost, zkušenosti z gastronomie vítány, ne však podmínkou - 
zaučíme. Základní znalost AJ výhodou. 
Výhody: zaměstnanecké slevy, rodinné slevy, příspěvky dle dohody. 
Celodenní strava a nápoje zdarma. 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797690728 

 

Požadovaná profese: Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení 
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: HA LONG 2016 s.r.o., IČ 05363608 
  Místo výkonu práce: HA LONG 2016 s.r.o. - OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Hoang Thi Hoa Asijské bistro, e-mail: phamphu@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 do 15 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost vietnamského jazyka výhodou. 

Poslední změna: 
30.3.2019 12:13:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15516470753 

 

Požadovaná profese: Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení 
  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Nuong Pham Thi My, IČ 87113589 
  Místo výkonu práce: Nuong Pham Thi My - Zlín, Gahurova 4467, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pham Thi My Nuong, e-mail: phamphu@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 do 15 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost vietnamského jazyka a asijské kuchyně výhodou 

Poslední změna: 
13.3.2019 10:29:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704710796 

 

Požadovaná profese: Obsluha galvanické linky 

  
Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (81222) 

  Počet volných míst: 3 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: CVP Galvanika s.r.o., IČ 47548282, http://www.cvp-galvanika.cz 

  Místo výkonu práce: 
CVP Galvanika s.r.o. - Družstevní 244, Družstevní E244, Průmyslová zóna, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Milada Semelová, tel.: +420 577 341 750 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nepřetržitý provoz,směnnost - 2 x denní,2 x noční(vždy od 6-18,18-6), pak 
4 dny volno. 
 
Stravenky v hodnotě 100,-Kč za každý pracovní den,13 platy,mimořádné 
odměny 
 
Hlásit se osobně na pracovišti 6-14 hod. 



Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12248880738 

 

Požadovaná profese: Operátor u lisu 
  Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů (81214) 

Pracoviště 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: 
Ing. Lenka Kneslová, vedoucí ekonomického úseku, e-mail: 
personal@rostra.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poslední změna: 
10.12.2018 10:13:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15449220750 

 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky se hlásit Po-Pá 10-16 hod. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14174870737 

 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky Út- Čt 10-17 hod.  

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14669730787 



 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES DRUŽSTVO - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na výrobní lince. 
Kontaktujte telefonicky ÚT-ČT 10:00 -17:00 nebo osobně úterý 8:00-12.00 
na adrese Všemina 234. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14834790740 

 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES DRUŽSTVO - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.2.2019 do 20.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky Út- Čt 10-17 hod.  

Poslední změna: 
14.12.2018 03:43:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15471460716 

 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES DRUŽSTVO - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.4.2019 do 19.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820780705 

 



Požadovaná profese: Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 
  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu (81893) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES DRUŽSTVO - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820740741 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve slévárně, tavírně 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Hana Ambruzová, tel.: +420 577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 29.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
První kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00 hod.) 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820770714 

 

Požadovaná profese: Dělník ve slévárně, tavírně 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 34 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Blažek Zdeněk, Ambruzová Hana, tel.: +420 577 532 427,577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ochota pracovat a učit se novým věcem, flexibilita. 
První kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00). 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15471440734 

 

Požadovaná profese: Slévači, tryskači, Apretéři 



  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862820796 

 

Požadovaná profese: Slévači, tryskači, Apretéři 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 600 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862790726 

 

Požadovaná profese: Slévači, tryskači, Apretéři 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 1.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o práci ve slévárně hlinikových odlitků na pozici apretéra a 
tryskače.  
Uchazeč bude vykonávat apretování odlitků, tedy ořez nálitků a vtoků, 
broušení a začišťování, dále bude provádět tryskování. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914650709 

 



Požadovaná profese: Slévárenský dělníci 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Malotova, Malotova 5672, 760 01 Zlín 1 
  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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Agentury práce - přidělení k výkonu práce pro uživatele 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opracování a broušení odlitků různých materiálů a váhových 
kategorii, manipulace s odlitky, tavení, formování, vytloukání odlitků, 
jádrování 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
4.12.2018 02:49:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406210756 

 

Požadovaná profese: Slévárenský dělník - jaderna, formovna, tavírna 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 4 

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

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

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 25.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Malenovice 
- Náplň práce: dle pracoviště, příprava slévárenských forem, jejich 
vytloukání, příprava materiálu  
- Požadavky: vzdělání není rozhodující, samostatnost, svědomitost, 
spolehlivost, fyzická zdatnost 
- Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, 
mzdu od 108,-Kč/hod + příplatky a prémie, stravenky a týden dovolené 
navíc, nástup možný ihned 
- Přihláška formou zaslaného životopisu: zdenek@kmkonsult.cz ,nebo na 
tel.+420777776355 p. Večerka. Po obdržení životopisu Vás bude 
kontaktovat personální oddělení a dohodne s Vámi další postup + 
domluva na prohlídce pracoviště.  
- Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové 
řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto 
správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí 
na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za 
účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět. 

Poslední změna: 
15.3.2019 16:33:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13194290753 



 

Požadovaná profese: Slévárenští dělníci 
  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 13 

Pracoviště 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: Bc. Jana Odložilíková, tel.: +420 734 854 569, e-mail: ucetni@hamag.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe ve slévárně výhodou 
Výhody: možnost trvalého pracovního uplatnění, podnikové stravování s 
příspěvkem, dovolená 5 týdnů, 13-tý plat, podíl na hospodářském 
výsledku, příspěvek na životní pojištění. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně v době od 7:00 do 15:00 hod. 

Poslední změna: 
22.3.2019 15:36:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9533320730 

 

Požadovaná profese: Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Budujeme nový výrobní tým, zaměstnáme muže i ženy. 
Náplň práce: seřizování strojů, posuzování a řízení výroby.  
Zaměstnanecké výhody: stravování, doprava. 

Poslední změna: 
27.11.2018 10:20:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9958540794 

 

Požadovaná profese: Obsluha zemních strojů - bagru 
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Markéta Kameníčková, tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha stavebních strojů na stavbách společnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadujeme: strojnický průkaz, ŘP sk. B, časovou flexibilitu, chuť do 
práce, výhodou ŘP sk. C, vazačský průkaz, jeřábnický průkaz, svářečský 
průkaz 
Nabízíme: příspěvěk na stravování, 25 dní dovolené, příspěvek na 
penzijní připojištění a jiné  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14896860749 

 

Požadovaná profese: Řidič buldozeru, bagru, shrnovače 
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič bagru (JCB nakladač) a multikáry. Nabízíme stravenky, 5 týdnů 
dovolené, 13. plat.  

Poslední změna: 
23.1.2019 13:50:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15630140785 

 

Požadovaná profese: Strojník – posádka silničního válce 
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme dva nové kolegy/kolegyně na výše uvedenou pozici. Tato 
pozice je začleněna 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 Zlíně a okolí. Optimální 
nástup květen 2017. 
 
Pokud Vás zaujala výše uvedená nabídka, neváhejte nám poslat svůj 
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/nase_nabidky/ 

Poslední změna: 
25.8.2018 01:02:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného 
místa: 12202140706 

 

Požadovaná profese: Strojník na minirypadle 
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: STAMIROT NH s.r.o., IČ 06447970 
  Místo výkonu práce: STAMIROT NH s.r.o. - celá ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Kutlvašr, tel.: +420 775 923 434(7:30-18:30), e-mail: 
vkutlvasr@seznam.cz, adresa: Pobřežní 394/12, 18600 Praha - Karlín 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontaktní osoba: Kutlvašr Václav, tel.: 775923434, e-mail: 
vkutlvasr@seznam.cz 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Provádění zemních prací na pásovém minirypadle CAT o hmotnosti 3t. 
Strojnický průkaz a praxe výhodou. 
V případě dohody strojnický průkaz zařídíme. 
Zajistíme ubytování zaměstnance v místě výkonu práce nebo v 
bezprostřední blízkosti zařízení firmy.   

Poslední změna: 
13.2.2019 04:08:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15741280766 

 

Požadovaná profese: STROJNÍK-práce na stavbách regionu v celé ČR 
  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ADPe stavební s.r.o., IČ 29314887 
  Místo výkonu práce: 2. května 1613, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Aneta Jiříčková, tel.: +420 725 332 942, e-mail: jirickova.anet@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 

Obsluha stavebních strojů  
Obsluha stavebních strojů - dozéry (např.buldozer)  
Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zodpovědného kolegu, pro kterého je práce radost. Jedná se o 
práci na stavbách ve Zlínském kraji, po dohodě i v celé ČR. Schopnost 
samostatné a kvalitní práce, flexibilita, svědomitost, trestní bezúhonnost, 
výborné platové podmínky.Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
27.3.2019 17:17:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14850520745 

 

Požadovaná profese: Opraváři obuvi 
  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zdeněk Jakubů, IČ 61719251 

  Místo výkonu práce: 
Zdeněk Jakubů -- areál Svitu, budova č. 113, třída Tomáše Bati 5264, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Zdeněk Jakubů, tel.: +420 723 079 786, e-mail: 
opravnaobuvijakubu@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme samostatnost, flexibilitu, nezaučené zaučíme, praxe v oboru 
vítána 
Výhody: příspěvek na stravu 
 
Osobně na pracovišti v době od 7 do 15 hod. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862870751 

 

Požadovaná profese: Asistenti 
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306 
  Místo výkonu práce: ČSOB Pojišťovna, a. s. - Zlín, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Marie Ščuglíková, e-mail: marie.scuglikova@obchod.csobpoj.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: administrativní a obchodní činnost. 
Požadavky: pracovitý, přirozené komunikační schopnosti, příjemné 
vystupování, základní znalost PC, ochotu se vzdělávat. 
Výhody: motivační odměny a benefity skupiny ČSOB. 

Poslední změna: 
7.2.2019 02:22:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15715040714 

 

Požadovaná profese: Asistenti prodeje 
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stanislav Chytil ml., IČ 60561327 
  Místo výkonu práce: Stanislav Chytil ml. - nábřeží, Hlavničkovo nábřeží 5664, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Stanislav Chytil, e-mail: stama@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přijetí a evidence zboží, fakturace, objednávky, 
administrativa, E-shop.  
Požadavky: dobrá schopnost komunikace, práce na PC, znalost MS 
Office, výhodou je znalost soft. Pohoda, anglický jazyk slovem i písmem 
(výhodou), ŘP sk.B.  

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935390764 

 

Požadovaná profese: Asistenti vedení společnosti 
  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSG DS a.s., IČ 04377036 



  Místo výkonu práce: PSG DS a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jan Klement, e-mail: klement@psgds.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jsme stavební firma, tudíž vzdělání pokud možno v oboru stavebním, ale 
není to nutností. Praxe: ideálně již nějaká praxe v pozici asistenta(ky). ŘP 
výhodou, jazyky výhodou. Náplň práce: evidence přijatých faktur, tvoření 
objednávek, pomoc s dokladovými částmi pro realizované stavby, 
poptávání a vyhodnocování cenových nabídek, samostatnost, 
zodpovědnost, snaha učit se novým věcem. Pracovní doba volná, ale 
nutno odpracovat požadovaný počet hodin 
 
Nabízíme: firemní telefon, příspěvky na obědy 

Poslední změna: 
12.1.2019 02:13:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15569790780 

 

Požadovaná profese: Detektiv v obchodě (v obchodním domě) 

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: P.R.L.Servis s.r.o., IČ 27669459 
  Místo výkonu práce: Okružní 5290, 760 05 Zlín, Okružní 5290, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Josef Baláž, tel.: +420 773 343 502, e-mail: balaz@prl-servis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 23 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
25.3.2019 14:19:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 15542680735 

 

Požadovaná profese: Laboranti do analytické laboratoře 
  Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví (3212) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dr. Kulich Pharma, s.r.o., IČ 27487555 
  Místo výkonu práce: Dr. Kulich Pharma, s.r.o. - Otrokovice, Letiště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
" SŠ/VŠ chemického zaměření - obor analytická chemie  
" Znalost instrumentálních analytických metod např. chromatografické 
nebo spektrofotometrické 
" znalost práce na PC, pečlivost, odpovědnost, loajalita ke společnosti 
" jednosměnný provoz 7.00 - 15.30 hodin, soboty a neděle volné 
 
Další informace: 



do firmy nechodit, nevolat, zaslat profesní životopis s telefonickým 
kontaktem e-mailem na prace@kulich.cz (do předmětu zprávy uveďte 
"Laborant - chemik analytik-OT"). V případě, že Vás nebudeme 
kontaktovat v době zveřejnění nabídky na portále MPSV, nesplňujete 
požadavky na uvedené pracovní místo. 
Zaměstnanecké výhody: zvláštní peněžité výhody 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845950750 

 

Požadovaná profese: Masér (ve zdravotnictví) 
  Odborní maséři ve zdravotnictví (32553) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Dagmar Hlaváčková, e-mail: sekretariat@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí v lázeňském hotelu 
• samostatnou práci 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
• spolehlivost a zájem pracovat 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 

Poslední změna: 
14.1.2019 13:57:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14533790719 

 

Požadovaná profese: Masér/masérka pro zdravotnictví 
  Odborní maséři ve zdravotnictví (32553) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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, Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Akreditovaný kurz od Ministerstva zdravotnictví Masér ve 
Zdravotnictví nebo studíjní obor Zdravotní masér, praxe v oboru 



výhodou, profesionální přístup, komunikativnost, vstřícné chování a 
vystupování. 
Zaměstnanecké benefity: Náborový příspěvek ve výši 3000 - 5000 Kč! 
Pracovní doba 7,5 hod./denně, 25 dnů dovolené, zam.stravování, možnost 
ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, levný 
tarif u T- mobil, přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí. 
Kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954250765 

 

Požadovaná profese: Klienský poradce pro obchodní místo 
  Odborní pojišťovací poradci (33211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslava Gajdošová, IČ 71181962 
  Místo výkonu práce: Miroslava Gajdošová - Slušovice, nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Miroslava Gajdošová, e-mail: pracevcp@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme Obchodního poradce pro nově otevřenou kancelář. 
Náplní práce je správa pojištění pro stávající klienty, tvoření nabídka 
produktů, péče o stávající klienty, pomoc při řešení škodné události, 
administrativa spojená s prací. 
Požadujeme: SŠ vzdělání, trestní bezúhonnost, komunikativnost, znalost 
práce na PC 
Mzda: Fix + provize  
První kontakt se zaměstnavatelem prosím emailem. 
Výhody: odborné vzdělávání, benefity finančního i nefinančního 
charakteru. 

Poslední změna: 
24.8.2018 01:56:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14954330727 

 

Požadovaná profese: Klienský poradce pro obchodní místo 
  Odborní pojišťovací poradci (33211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslava Gajdošová, IČ 71181962 
  Místo výkonu práce: Miroslava Gajdošová - Zlín, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Miroslava Gajdošová, e-mail: pracevcp@seznam.cz, adresa: nám. Svobody 
57, 763 15 Slušovice 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je správa pojištění pro stávající klienty, tvoření nabídka 
produktů, péče o stávající klienty, pomoc při řešení škodné události, 
administrativa spojená s prací. 
Požadujeme: SŠ vzdělání, trestní bezúhonnost, komunikativnost, znalost 
práce na PC 
Výhody: odborné vzdělávání, benefity finančního i nefinančního 
charakteru. 



Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579300757 

 

Požadovaná profese: OBCHODNÍK / SPECIALISTA LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI 
  Odborní pracovníci financování a úvěrování (33136) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNILEASING a.s., IČ 25205552, http://www.unileasing.cz 
  Místo výkonu práce: UNILEASING a.s. - celá ČR, Celá ČR 

  Komu se hlásit: 
Ing. Luboš Nový, tel.: +420 376 357 148, e-mail: unileasing@unileasing.cz, 
adresa: Klatovy I, Randova 214, PSČ 339 01 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vyhledání a oslovení potenciálních klientů, především v 
daném regionu, prodej finančních produktů společnosti, komunikace se 
získanými klienty a péče o ně, zodpovědnost za dodržování firemních 
postupů, obchodní strategie a obchodního plánu, sledování konkurence a 
trhu, reporting a administrativní činnost spojená s výkonem funkce 
 
Požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického, 
případně jiného směru, nutné dobré obchodní schopnosti a dovednosti, 
obchodní praxe vítána, znalost leasingu/úvěru výhodou, znalost práce s 
PC a internetem, vysoké pracovní nasazení, pečlivost, bezúhonnost, 
komunikační a prezentační schopnosti, velká samostatnost, organizační 
schopnosti, spolehlivost, řidičský průkaz sk. B 
 
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, čtvrtletní a roční odměny v 
závislosti na dosažených výsledcích 
přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí v tradiční české 
společnosti, notebook, mobil, služební vozidlo, stravenky, příspěvek na 
sportovní vyžití 

Poslední změna: 
22.11.2018 12:19:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Klatovy, číslo volného 
místa: 15380110772 

 

Požadovaná profese: Maséři 
  Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (3255) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Khmer s.r.o., IČ 01413198 
  Místo výkonu práce: Khmer s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 63, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martina Vykydalová, e-mail: martina.vykydalova@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: certifikát - masáže 
Pracovní doba: 10 - 21 hod.  
Osobní návštěva Po 13-17 hod.  

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13704730749 

 

Požadovaná profese: 
Pracovníci v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním 
postižením 



  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jana Janečková, tel.: +420 577 112 982, e-mail: jana.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzdělání odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních 
službách 108/2006 Sb.; zkušenost práce s lidmi s mentálním postižením; 
dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, příjemné 
vystupování, dobrou organizaci práci dne; praxi s poskytováním přímé 
obslužné péče; uživatelská práce na PC; zdravotní průkaz pracovníka v 
potravinářství; trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; 
Náplň práce: Podpora klienta při získávání dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, podpora soběstačnosti klienta, podporu v orientaci v 
čase, místě, podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů 
klienta, vedení sociální dokumentace; 
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: j.janeckova@nadeje.cz  
motivační dopis, CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do 
předmětu emailu uvést: domov pro osoby se ZP pracovník v sociálních 
službách 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484980770 

 

Požadovaná profese: 
Sociální pracovník pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jana Janečková, tel.: +420 577 112 982, e-mail: jana.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzdělání odpovídající dle zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. pro pozici sociální pracovník.; ztotožnění s posláním 
Naděje, vstřícný a pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní 
bezúhonnost; zdravotní způsobilost; týmové nastavení a tvůrčí přístup k 
práci; praxe v oboru a řidičské oprávnění skupiny B je výhodou. 
Náplň práce: přímá sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením - podpora při hájení práv a oprávněných zájmů 
klientů sociální služby, podpora při vyřizování jejich osobních záležitostí 
a při získávání, rozvíjení a udržení jejich sociálních kompetencí, vedení 
procesu plánování individuálního průběhu sociální služby a jeho 
vyhodnocování atd. 
Nabízíme: plný případně zkrácený pracovní úvazek;, další vzdělávání, 
skupinovou a individuální supervizi, kvalitní zázemí organizace, která v 
Otrokovicích působí již 26 let. 
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: jana.janeckova@nadeje.cz  



CV elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 
uvést: sociální pracovník  

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676880720 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník/sociální pracovnice 
  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková 
organizace, IČ 70850992 

  Místo výkonu práce: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Alice Kovářová, e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 300 do 32 070 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní poměr: úvazek 0,5 na dobu určitou, nástup možný ihned, 
platová třída: 10 - uváděná mzda je při plném úvazku 
Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v 
oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo 
charitní a sociální činnost, uživatelská znalost MS Office, komunikační 
dovednosti, pečlivost, odolnost vůči stresu, řidičský průkaz skupiny "B" - 
aktivní řidič, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, empatie, schopnost 
týmové i samostatné práce, výcvik krizové intervence výhodou 
Náplň práce: sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných a 
partnerských vztahů, vedení spisové dokumentace, koncepční práce na 
rozvoji kvality sociální služby, jednání s jinými organizacemi ve prospěch 
klientů, poskytování krizové intervence, nabízíme práci v dynamickém 
kolektivu, intervizní a supervizní podporu 
Písemné přihlášky doplněné: 
profesním životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 28. 
2. 2019 na níže uvedenou adresu nebo na e-mail. 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková 
organizace 
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765140729 

 

Požadovaná profese: Mzdová účetní, personalista 
  Odborní účetní mzdoví (33132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Charita Otrokovice, IČ 46276262, http://www.otrokovice.charita.cz 
  Místo výkonu práce: Charita Otrokovice [889], Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Mgr. Civáňová Irena, e-mail: eko@otrokovice.charita.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2019 do 1.8.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: mzdová účetní, personalistka, vedení evidence drobného 
majetku 
 
Požadavky: zkušenosti se zpracováním nepřetržitého provozu, praxe min 



5 let nejlépe u příspěvkové organizace, znalost Zákoníku práce, znalost 
mzdového SW, nejlépe VEMA 
 
Nabízíme: dovolená 5 týdnů, pololetní a roční bonusy, možnost 
zkráceného úvazku, možnost prodloužení PP na dobu neurčitou, 
zvýhodněná strava v jídelně zaměstnavatele 

Poslední změna: 
8.2.2019 02:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15720920757 

 

Požadovaná profese: účetní ekonom 
  Odborní účetní všeobecní (33131) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ 25318136 
  Místo výkonu práce: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 003, Růmy 1598, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  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. směru 
- znalost účetních a daňových předpisů 
- znalost mzdového účetnictví 
- min. 2 roky praxe v oboru 
- znalost práce na PC, MS Office, účetní programy 
- znalost AJ/ RJ vítána 
- trestní bezúhonnost, loajalitu, preciznost 
Nabízíme: 
- motivující mzdové ohodnocení 20 000 – 35 000 Kč 
- zázemí stabilní společnosti, firemní benefity 
 
Své životopisy zasílejete na personalni@ifzone.eu 
 
Nebudete-li kontaktování do 14 dnů od zaslání životopisu, bylo dáno 
přednost jinému kandidátovi. 

Poslední změna: 
15.8.2016 17:33:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného 
místa: 10375010779 

 

Požadovaná profese: Operátoři/dispečeři pultu centrální ochrany 
  Operátoři bezpečnostních služeb (54144) 

Pracoviště 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 - Zarámí, Zarámí 4432, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Strnadová, Christovová, tel.: +420 777 769 312,777 769 309,577 595 
253,251, e-mail: strnadova@integrazlin.cz, christovova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
Uživatelské znalosti práce na PC a balík MS office, komunikativní a 
organizační schopnosti, trestní bezúhonnost, výhodou je osvědčení 
profesní kvalifikace "strážný, 68-008-E", práce vhodná pro osoby 



zdravotně postižené, nepřetržitý provoz. Životopisy zasílejte na mail: 
strnadova@integrazlin.cz (jako předmět mailu uveďte "PCO") 
Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 8:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15569850726 

 

Požadovaná profese: Optometrista/tka - Zlín 
  Optometristé (22671) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Optik House, s.r.o., IČ 28467841 
  Místo výkonu práce: Zlín, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Veronika Pokorná, e-mail: personalni@vaseoptika.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Jsme Vaše optika, stabilní a zároveň dynamicky se rozvíjející česká 
společnost. Stavíme na rodinných hodnotách a osobním lidském 
přístupu k našim pracovníkům a klientům na všech našich stávajících 50ti 
pobočkách v České republice.  
 
 
Aktuálně hledáme nové kolegy na pozici Optometristka / Optometrista  
 
Požadujeme: 
• VŠ vzdělání v oboru optometrie 
• Komunikativnost, vstřícnost, spolehlivostu 
• Příjemné a milé vystupování 
 
Pracovní náplň: 
 
• Spolupráce s lékaři a řešení široké škály klientských případů 
• Vyšetření a měření zraku klienta 
• Aplikace kontaktních čoček a jiné 
• Poskytování poradenství zákazníkům 
• Prodej brýlí, kontaktních čoček a jiných optických pomůcek 
• Vedení administrativy a záznamů klientů 
 
Nabízíme: 
 
• Silné zázemí stabilní české společnosti 
• Práci od pondělí do pátku - víkendy a večery patří Vám a Vaším blízkým 
• Velkou podporu na počátku spolupráce 
• Unikátní interní vzdělávací a rozvojový program 
• Zajímavou práci v příjemném a moderním prostředí prodejny 
• Zaměstnanecké benefity a každoroční přehodnocení mzdy 

Poslední změna: 
24.6.2018 23:09:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště pro Prahu-východ, číslo 
volného místa: 14024440712 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě. 
  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s., IČ 25582232, http://tomatex.cz 



  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Utinková Kristýna, tel.: +420 727 901 113, e-mail: utinkova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost.  
Náplň práce: potahování/kašírování interiérových dílů pro automotive 
ND 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11825320732 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě 
  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s., IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Utinková Kristýna, tel.: +420 727 901 113, e-mail: utinkova@tomatex.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost 
Náplň práce: potahování/kašírování interiérových dílů pro automotive  

Poslední změna: 
27.2.2019 04:04:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649180726 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě - potahování/kašírování 
  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s., IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: 
TOMATEX Otrokovice, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1678, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jana Sedláčková, tel.: +420 727 901 113(7:30-14:30hodin), e-mail: 
sedlackova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost 
Náplň práce: potahování/kašírování interiérových dílů pro automotive  
Telefonický kontakt v době 6:30 - 14:30 hod.  

Poslední změna: 
28.3.2019 11:17:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15105940757 



 

Požadovaná profese: Fyzioterapeut 
  Ostatní fyzioterapeuti specialisté (22649) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

provádění odborných prací s pacientem, individuální a skupinový léčebný 
tělocvik, reflexní masáže, měkké techniky, elektroléčba pod vedením 
lékaře  
 
Výhody: Příspěvek na stravu, prémie. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883940708 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 
  Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (71329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOVOTREND s. r. o., IČ 63468581 
  Místo výkonu práce: Tovární 402, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: 
Pavel Slaměna, obchodně-ekonomický ředitel, tel.: +420 603 443 752, e-
mail: kovotrend@kovotrend.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Fryšták - moderní odsávaná lakovna s ohřevem přiváděného 
vzduchu 
Pracovní náplň: lakování ocelových konstrukcí, manipulace s ocelovými 
prvky pomocí jeřábu 
Možnost zaučení 
Vhodné i pro osoby OSVČ 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994560764 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci - gumaři 
  Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (71329) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: lakování disků pojezdových kol 
Požadujeme: pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost, absolventy 
a nekvalifikované zaškolíme, práce vhodná pro muže, praxe vítána 
Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci ve stabilní společnosti, 
zajímavé mzdové ohodnocení, práci v třísměnném provozu 
Benefity: 13.plat, příspěvek na závodní stravování, pracovní oděv, pitný 
režim, bonus zdraví, náborářský příspěvek 15000,- Kč 
Bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat, náborářský příspěvek 

Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14947280767 

 

Požadovaná profese: Vedoucí operátor CNC strojů 
  Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení (818) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: WESTPACK, s.r.o., IČ 28274822 
  Místo výkonu práce: WESTPACK, s.r.o. - Otrokovice, tř. 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha CNC stroje na potisk lahví, zaučování nových 
operátorů. 
Požadavky: praxe v potisku lahví min.3 roky, aj, rj na komunikativní 
úrovni. 
Životopisy zasílat na e-mail: sladka@moraviadecor.cz 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537430712 

 

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče 
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Hospic Hvězda, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Bc. Kalivodová Miroslava, tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 do 19 200 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15630600759 

 

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách v terénu 
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SENIOR Otrokovice, p. o., IČ 62180444 
  Místo výkonu práce: SENIOR Otrokovice, Nivy, Nivy 283, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 



  Komu se hlásit: 
Lenka ELIÁŠOVÁ, Dis. MBA, tel.: +420 602 411 350, e-mail: 
eliasova@senior.otrokovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 660 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE : 
" přímá obslužná péče klientů v Otrokovicích a blízkém okolí 
" pomoc při osobní hygieně a oblékání klientů, podpora soběstačnosti, 
manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem 
" zajišťování nákupů, úklidů, komplexní péče o domácnost  
" přeprava klientů z vlastních domácností do denního stacionáře nebo 
střediska osobní hygieny 
" doprovod při přepravě k lékaři 
" rozvoz obědů klientům Otrokovic, vydávání stravy, pomoc při 
zajišťování stravy 
" sledování potřeb klientů a vedení individuálních záznamů o průběhu 
sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách) 
" pomoc při naplňování osobních cílů klienta 
" odpovídá za řádný provoz a běžnou údržbu vozidla vč. dokladů pro 
vyúčtování  
bezpečně zajišťuje potřebnou manipulaci s klienty i mimo motorové 
vozidlo (na invalidní vozík, pomoc při koupeli atd.) 
 
Požadavky: 
" Komunikační, empatický a má kladný vztah k lidem 
" Lidský ve vztahu k náročným životním situacím klientů služeb 
" Má rád pohyb, aktivní životní styl a uvítá práci v prostředí města 
Otrokovice  
" Odpovědný, samostatný a má profesionální přístup k práci 
" Pružný v reakci na podnět klienta a umí se sám rozhodnout 
" Ochotný se vzdělávat a pracovat na sobě 
" Schopný samostatné i týmové práce 
" ŘP sk. B - aktivní 
Zaměstnanecké výhody4): " Silné a stabilní zázemí příspěvkové 
organizace 
" Zajímavá práce, která nikdy nebude stereotypem 
 
Nabízíme: 
" 25 dnů dovolené, sick days 
" Stravování v budově zaměstnavatele 
" Příspěvek na stravování a další benefity v rámci FKSP 
" Odměny 
" Spokojenost a úsměv klienta a jeho blízkých 
" Možnost dalšího vzdělávání v oboru, školení, stáží 
" Pevná 8 hod. pracovní doba v 2 - směnném provozu: 
Po - Pá 07:00 - 15:30 hod. nebo 11:30 - 20:00 hod. 
So - Ne 07:00 - 15:30 hod. 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14966090716 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník 
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Hospic Hvězda, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Bc. Kalivodová Miroslava, tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491640790 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník pro CHB 
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 

  Místo výkonu práce: 
NADĚJE - Otrokovice, tř. Spojenců, tř. Spojenců 1247, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Lucie DUBINOVÁ, tel.: +420 770 106 530, e-mail: 
lucie.dubinova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Dovolená navíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních službách pro 
pozici sociální pracovník, ztotožnění s posláním Naděje, vstřícný a 
pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní bezúhonnost; 
zdravotní způsobilost; týmové nastavení a tvůrčí přístup k práci; praxe v 
oboru a řidičské oprávnění skupiny B je výhodou. 
 
Náplň práce: přímá sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením - podpora při hájení práv a oprávněných zájmů 
klientů sociální služby, podpora při vyřizování jejich osobních záležitostí 
a při získávání, rozvíjení a udržení jejich sociálních kompetencí, vedení 
procesu plánování individuálního průběhu sociální služby a jeho 
vyhodnocování atd. Jedná se o sociální práci v rámci sociální služby 
chráněné bydlení. 
 
Nabízíme: 
- plný úvazek na dobu určitou s možností prodloužení 
- roční odměny, příspěvek na stravování, šest týdnů dovolené; 
- další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi; 
- kvalitní, tvůrčí a kolegiální zázemí organizace, která v Otrokovicích 
působí již 26 let. 
 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: jana.janeckova@nadeje.cz  
CV elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 
uvést: sociální pracovník CHB  
 
Nabízíme: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935380773 

 

Požadovaná profese: samostatná/ý účetní - ekonom/ka 
  Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky (33139) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Maňas, IČ 13657330 
  Místo výkonu práce: Miroslav Maňas - mminterier, Uherskobrodská 1034, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Miroslav Maňas, tel.: +420 577 131 121, e-mail: mm@mminterier.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 14.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 800 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: požadujeme vzdělání ekonomického směru, 
praktická znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy, uživatelská 
znalost programů Word, MS Excel, 
Outlook, výborná znalost angličtiny, pečlivost, zodpovědnost, 
samostatnost, loajalita. 
Kontakt p. Miroslav Maňas na tel. čísle 577 131 121  
PO - PÁ 8:00 - 16:00 hod. nebo e-mailem: mm@mminterier.cz 

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15529910782 

 

Požadovaná profese: Pomocný pracovník v kuchyni 
  Ostatní pomocní pracovníci (962) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb seniorům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
David Zdráhal, vedoucí stravovacího provozu, tel.: +420 724 579 385, e-
mail: zdrahal@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o mytí nádobí + úklid prostor.  
Práce vhodná především pro ženy. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15948760759 

 

Požadovaná profese: Ořezávač-ka přetoků/výstupní kontrola - výroba PUR 
  Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (9329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KAPA ZLÍN, spol. s r.o., IČ 46904107, http://www.kapazlin.cz 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1685, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Radka Mazalová, e-mail: mazalova@kapazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
Společnost KAPA ZLÍN s.r.o. působící na trhu v oboru zpracování PUR a 
strojírenství od roku 1992 hledá na pozici ořezávač/ka přetoků/ výstupní 
kontrolor vhodného kandidáta/tku. 
Požadujeme: 
- Praxe v oboru vítána 
- Pečlivost, schopnost práce v týmu 
- Proaktivní přístup - chuť učit se nové věci a zlepšovat se 
- Manuální zručnost 
- Časová flexibilita 
Nabízíme 
- Zázemí české společnosti 
- Odpovídající finanční ohodnocení, 13. Plat 
- Skvělá parta kolegů 



- Příspěvek na stravování 
- Příspěvek na penzijní připojištění 
- Práce na plný úvazek 
- Práce vhodná pro ženy 
Zaměstnanecké výhody: 
- 13. Plat 
- Příspěvek na stravování 
- Příspěvek na penzijní připojištění  

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954080724 

 

Požadovaná profese: Ostatní pracovníci na zpracování plechu 
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ihor Lemeš, IČ 72336439 
  Místo výkonu práce: Ihor Lemeš - Zlín, Kocanda 221, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Lenka Lemeš, e-mail: lenkalemes@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914480765 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník - zpracování pechu 
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 19 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Jiné výhody, Sociální fond  
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v provozu zpracování plechu. Pracovníky bez praxe zaučíme.  

Poslední změna: 
1.2.2019 02:17:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10659810733 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník - zpracování plechu 
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poslední změna: 
18.3.2019 13:52:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13606460728 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník - zpracování plechu 
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 16 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poslední změna: 
29.3.2019 11:02:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14036780761 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník zpracování plechu 
  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit: 
JUDr. Alena Štefaníková, Právnička společnosti., tel.: +420 577 051 518, e-
mail: alena.stefanikova@tvd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 14.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
19.12.2018 17:14:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15492010748 



 

Požadovaná profese: Pomocné práce v azylovém domě pro matky s dětmi 

  
Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 
(53299) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Charita Otrokovice, IČ 46276262, http://www.otrokovice.charita.cz 
  Místo výkonu práce: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Veronika HALASOVÁ, e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na zaměstnance: 
 
Náplní práce je zajištění provozu azylového domu, vydávání klíčů 
uživatelům, jednoduchá práce na PC. Práce ve směnném nepřetržitém 
provozu, 12 hodinové směny, zástupy za dovolené, nemoc, školení 
stávajících zaměstnanců. Pracovní poměr na DPP, finanční ohodnocení 
80,-/hodinu 
Požadujeme bezúhonnost, znalost práce na PC (Word, Excel), schopnost 
empatie, týmové spolupráce, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, 
zájem o práci s cílovou skupinou rodiny s dětmi a lidmi bez domova.  
Kurz pracovníka v sociálních službách výhodou nikoli podmínkou. 
Životopisy a motivační dopisy zasílat do 7.12.2018 na uvedený kontakt. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15377480714 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách 

  
Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 
(53299) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Sociální služby pro osoby se zdravotním postiženým, příspěvková 
organizace, IČ 70850917, http://www.hradek-frystak.cz 

  Místo výkonu práce: Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: 
Bc. Nikola Dorazínová DiS., tel.: +420 577 911 209, e-mail: 
nikoldorazinova@hradek-radost.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 300 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Poskytování přímé obslužné péče v pobytovém zařízení. 
Prohlubování a upevňování hygienických a společenských návyků. 
Požadavky: flexibilita, vštřícnost, empatie 
Zaměstnanecké výhody: příplatky za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky PO-PÁ 6:30-15:00. 

Poslední změna: 
11.8.2018 01:54:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14889560723 

 

Požadovaná profese: 
Provozní pracovníci (Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a 
sociální oblasti) 

  
Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 
(53299) 



  Počet volných míst: 6 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrastěšovská 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: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a podávání pokrmů a nápojů, poskytování 
osobních služeb, manuální dovednost, kreativitu, kladný přístup k 
seniorům, flexibilita, zodpovědný přístup, komunikační dovednosti, 
ochota pracovat v týmu. 
Výhody: moderně a nově vybavené pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na penzijní spoření 

Poslední změna: 
22.12.2018 02:08:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14101150737 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovník - ostraha 
  Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (54149) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ 00000205 

  Místo výkonu práce: 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.-areál muničních skladů Vrbětice, Vrbětice 
1, 763 24 Vlachovice 

  Komu se hlásit: Petr Šimoník, tel.: +420 733 618 666, e-mail: petr.simonik@vls.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: střežení muničního skladu - pěší pochůzky + jízda vozidlem. 
Požadavky: ŘP sk. B, bezúhonnost, loajálnost. 
Kontakt: telefonicky na čísle 733 618 666 p.Šimoník 
Petr, PO - PÁ 7 - 15 hod. nebo e-mailem: petr.simonik@vls.cz 
Zaměstnanecké výhody: 
stravenky, pracovní oděv 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579230723 

 

Požadovaná profese: Doručovatelé balíkoví s řízením motorového vozidla 

  
Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 
(44129) 

  Počet volných míst: 7 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Česká pošta, s.p., IČ 47114983 
  Místo výkonu práce: Česká pošta s.p. - Depo Zlín, Hlavničkovo nábřeží 7026, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vladimíra Matyášová, tel.: +420 730 583 667, e-mail: kriz.petr.2@cpost.cz 

Vlastnosti volného místa 

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



  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2021 
  Mzdové rozpětí: od 18 650 do 21 450 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příprava balíkových zásilek a jejich doručování do firem a domácností, 
uložení nedoručených zásilek na ukládacích poštách, vyúčtování zásilek 
a finanční hotovosti po návratu na pracoviště, řízení motorového vozidla 
Pracovní poměr na dobu určitou s možností následného prodloužení na 
dobu neurčitou.  
Možnost brigády formou DPP / DPČ.  
Pracovní doba 37,5 hod/týden, 5 týdnů dovolené, stravenky, možnost 
rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935420737 

 

Požadovaná profese: Ostatní pracovníci pro ruční čištění (91290) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: WAST - WORD s.r.o., IČ 07473028 
  Místo výkonu práce: WAST - WORD s.r.o. - Louky, Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Oleg Zavada, tel.: +420 775 130 141 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 7.4.2019 do 5.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín., Ostatní pracovníci pro 
ruční čištění.  
- vzdělání není rozhodující. 
- řidičský průkaz sk. B výhodou, časová flexibilita, komunikativní 
schopnosti, ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva - Nivy 5358, 760 01 Zlín, výběrové řízeni bude se 
provádět v terminu:  
Každou středu od 9:00 - 11:00 hod.  

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15677000709 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci a technici 
  Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě (43239) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SIMOSTAV, s.r.o., IČ 28273320 
  Místo výkonu práce: SIMOSTAV, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Šikuta, tel.: +420 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavební firma se zaměřením na dopravní stavby hledá stavební dělníky a 
techniky.  
Řidiče nákladního automobilu. Strojníka na pásový bagr.  
Místem výkonu práce bubou stavby zaměstnavatele, převážně okres Zlín, 
Uherské Hradiště, Kyjov, Hodonín. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676860738 



 

Požadovaná profese: Technici - obsluha kamery, zkoušek vodotěsnosti kanalizaci 
  Ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění (96139) 

Pracoviště 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 vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP skupiny B  

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722330754 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v lázni 
  Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice (51429) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Stanislav Kobylka, tel.: +420 778 485 224, e-mail: stravovani@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: dle domluvy - možnost: 8-mi hodinové směny (13:30-
21:30) / 12-ti hodinové směny (9:30-21:30) krátký, dlouhý týden - dle 
domluvy 
 
Náplň práce: Pomoc klientům při koupeli a poskytování základní masáže, 
(čištění, nanášení krémů, vodiček a podobných přípravků na obličej a jiné 
části těla; základní masáže obličeje i těla). 
Požadavky: zodpovědný aktivní přístup k práci, samostatnost, 
spolehlivost a pečlivost, nevyžadujeme výuční list, proškolíme a zaučíme 
pracovníka, 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracoviště, stravování v místě za 
zvýhodněnou cenu (30 Kč), po zapracování platový růst, pracovní 
oblečení, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv 

Poslední změna: 
28.3.2019 17:23:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261150748 

 

Požadovaná profese: Řemeslníci do výroby 
  Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (7119) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o., IČ 25593625 

  Místo výkonu práce: 
TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. - Rybníky, Průmyslový areál Rybníky, 
Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Fuchs Petr, e-mail: fuchs@tas-stappa.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zručnost, zodpovědnost za provedenou práci, výhodou 
znalost technických výkresů a zkušenosti s dřevostavbami, flexibilita, 
spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B 
Nabízíme: zajímavou odbornou práci v dobrém kolektivu, zázemí stabilní 
zavedené výrobní a stavební firmy, motivující ohodnocení, profesní růst, 
možnost zaškolení, odpovídající mzdové ohodnocení, možnost pracovat i 
na OSVČ 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757670759 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 

  
Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde 
neuvedení (71199) 

  Počet volných míst: 10 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Pomocné manuální práce, řízení dopravy  
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
9.2.2019 00:35:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556920723 

 

Požadovaná profese: Stavební dělník 

  
Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde 
neuvedení (71199) 

  Počet volných míst: 10 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČ 25560191 
  Místo výkonu práce: Mostní 5552, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Zuzana Procházková, e-mail: zuzana@spzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výkon práce dle jednotlivých zakázek - celá ČR.  
Praxe ve stavebnictví (např. zedník, truhlář, zámečník, obkladač), 
samostatnost, zodpovědnost, preciznost.  
Životopisy s motivačními dopisy zasílat na e-mail: zuzana@spzlin.cz 



Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742540796 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovníci pro sociální rehabilitaci 
  Ostatní specialisté v oblasti sociální práce (26359) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE Otrokovice T. Bati, tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Monika Augustinová, tel.: +420 778 444 564, e-mail: 
monika.augustinova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Dovolená navíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních službách pro 
pozici sociální pracovník, ztotožnění s posláním Naděje, vstřícný a 
pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní bezúhonnost; 
zdravotní způsobilost; týmové nastavení a tvůrčí přístup k práci; praxe v 
oboru a řidičské oprávnění skupiny B je výhodou. 
 
Náplň práce: přímá sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením - podpora při hájení práv a oprávněných zájmů 
klientů sociální služby, podpora při vyřizování jejich osobních záležitostí 
a při získávání, rozvíjení a udržení jejich sociálních kompetencí, vedení 
procesu plánování individuálního průběhu sociální služby a jeho 
vyhodnocování atd. Jedná se o sociální práci v rámci sociální služby 
sociální rehabilitace. 
 
Nabízíme: 
- plný úvazek; 
- roční odměny, příspěvek na stravování, šest týdnů dovolené; 
- další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi; 
- kvalitní, tvůrčí a kolegiální zázemí organizace, která v Otrokovicích 
působí již 26 let. 
 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: jana.janeckova@nadeje.cz  
CV elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 
uvést: sociální pracovník  

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914630727 

 

Požadovaná profese: Stavební technik 
  Ostatní stavební technici (31129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MANAG, a.s., IČ 47906898 
  Místo výkonu práce: Zarámí 92, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jarmila Preisnerová, tel.: +420 577 584 101, e-mail: zlin@manag.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- SŠ/VŠ vzdělání stavebního zaměření  



- MS Office – pokročilá znalost  
- velmi dobré komunikační schopnosti  
- schopnost jednat s dodavateli  
- samostatnost, odpovědnost  
- průkaz skupiny „B“  
 
Popis pozice:  
- zajištění dodavatelů a jiných požadavků stavby  
- cenové jednání s dodavateli a uzavírání smluvního vztahu  
- řešení reklamací  
- příprava nabídek  
 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní stavební společnosti 
- podpora profesního růstu 
- výše mzdy dle vzdělání a dosažené praxe v oboru 
- nástup dle dohody 
- stravenky 
- 5 týdnů dovolené 
- telefon, počítačová technika 

Poslední změna: 
8.3.2019 16:26:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882790768 

 

Požadovaná profese: 
Inženýři projektanti, strojní inženýrství, manažer pro rozvoj podnikání v 
Asijském regionu 

  Ostatní strojní inženýři (21449) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: SORED Zlín, spol. s r.o., IČ 25501534 
  Místo výkonu práce: SORED Zlín, spol. s r.o. - Napajedla, Zámecká 265, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Hana Mášová, tel.: +420 728 716 023, e-mail: masova.sored@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 21.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vysokoškolské technické vzdělání. Znalost procesu 
obrábění. Schopnost řešit technické a výrobní problémy. Ověřovat kvalitu 
a funkčnost prototypů nově zaváděných výrobků. Koordinace a 
spolupráce s oddělením výroby, logistiky, nákupu, servisu a inženýringu. 
Příležitostné služební cesty, jednání se zákazníky. Organizace projektové 
práce, praxe na obdobné pozici nejméně 10 let podmínkou. 
Dobré komunikační schopnosti, znalost ruštiny/angličtiny na 
komunikativní úrovni, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů, 
svědomitost, zodpovědnost, zkušenosti s 3D CAD systémy (UGNX), čistý 
trestní rejstřík, řidičský průkaz skupiny B. Místo výkonu práce: Zlín dle 
dohody Praha ,nástup možný ihned.  
 
Nabízíme: jazykové vzdělání a podpora dalšího sebevzdělávání 

Poslední změna: 
13.3.2019 08:28:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15377510784 

 

Požadovaná profese: OZP Pracovník/ce úklidu ve výrobním podniku 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HPF CleanCat s.r.o., IČ 29453810 
  Místo výkonu práce: HPF CleanCat s.r.o., Zlín - Malenovice, Malenovice 

  Komu se hlásit: 
Marcela Ráková, Personalista - pracovník náboru, tel.: +420 596 223 
724,705 108 800, e-mail: prace@cleancat.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 79,8 do 88,8 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vyhrazeno pouze pro ID.  
Náplň práce: úklid šaten, sprch, chodeb a soc. zařízení.  
Požadujeme pečlivost a dlouhodobou spolupráci.  
Pracovní doba: 07.00 - 11.00 hodin, tedy 4 hod. denně (začátek pracovní 
doby možno upravit).  
Mzda: 79,80 Kč + stravenky.  
Náborový příspěvek až 12 000 Kč a smlouvu na dobu neurčitou.  
Místo výkonu práce: Zlín - Malenovice 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného 
místa: 15999670724 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DELTA facility, s.r.o., IČ 04624041 
  Místo výkonu práce: DELTA facility, s.r.o. - Zlín , Zarámí, Zarámí 160, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Marcela Zedníčková, tel.: +420 778 080 832, e-mail: prace@deltasluzby.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 31.12.2020 
  Mzdové rozpětí: od 6 700 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Je zakázáno se chodit informovat o práci přímo na výše uvedeném 
pracovišti! 
V případě zájmu o nabízenou pozici se prosím obracejte na níže uvedený 
kontakt. 
Jedná se o běžný úklid administrativních prostor zdravotní pojišťovny.. 
Pracovní doba je odpolední provoz 
Požaduje se čistý trestní rejstřík! 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 8:00 do 15:00 hodin. 

Poslední změna: 
12.1.2019 02:13:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15569840735 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ivana Šimoníková, IČ 86915215 
  Místo výkonu práce: Ivana Šimoníková - Březnice, Březnice 

  Komu se hlásit: 
Ivana Šimoníková, tel.: +420 739 228 577, e-mail: 
ivana.simonikova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 85 do 90 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659590761 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ivana Šimoníková, IČ 86915215 
  Místo výkonu práce: Ivana Šimoníková - Březnice, Březnice 

  Komu se hlásit: 
Ivana Šimoníková, tel.: +420 739 228 577, e-mail: 
ivana.simonikova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 85 do 90 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659530718 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ivana Šimoníková, IČ 86915215 
  Místo výkonu práce: Ivana Šimoníková - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ivana Šimoníková, tel.: +420 739 228 577, e-mail: 
ivana.simonikova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 14 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid společných prostor (Po, St, Pá) 
Výhody: příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659440702 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště 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: Milan Strnadel, tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 79,8 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba od 15.00 do 19.00 hod. 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765200772 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu OZP 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093 

  Místo výkonu práce: 
Bartoň a Partner s.r.o. - E.ON Otrokovice, Zlínská 230, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Martin Dudák, tel.: +420 735 171 157 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 25 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 10 013 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vyhrazeno zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním 
postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb. Uchazeč musí mít čistý trestní 
rejstřík. Jedná se o ranní úklid, pracovní doba bude domluvena 
individuálně.  
Náplň práce pro ženy: úklid kanceláří, společných prostor a soc. zařízení.  
Náplň práce pro muže: venkovní i vnitřní úklid, odklízení sněhu.  
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zaměstnavatele nejdříve telefonicky 
(735 171 157) a domluví si schůzku - nechodit osobně na adresu místa 
výkonu, kontaktní osoba se tam nenachází. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15460990730 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu OZP 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093 
  Místo výkonu práce: Bartoň a Partner s.r.o.- Cecilka, Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martin Dudák, tel.: +420 735 171 157 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Uchazeči musí mít čistý trestní rejstřík.  
Pracovní doba je 6 - 14 hod. V případě zájmu možné domluvit i nižší 
pracovní úvazek.  
Nástup možný IHNED. 
Náplň práce: úklid výrobní haly pomocí stroje, úklid soc. zařízení a 
kanceláří. 
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zaměstnavatele nejdříve telefonicky 
(735 171 157) a domluví si schůzku - nechodit osobně na adresu místa 
výkonu, kontaktní osoba se tam nenachází. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902840765 



 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu prostor firmy 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HI-GASTRO stainless s.r.o., IČ 06849792 
  Místo výkonu práce: Družstevní 901, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Andrea Jakubíková, tel.: +420 732 539 530(8-14hodin), e-mail: 
asistentka@hi-gastro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 6 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid kanceláří a přilehlých prostor firmy. 
 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954170740 

 

Požadovaná profese: Samostatní pracovníci úklidu 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CORA PLUS s. r. o., IČ 29368081 

  Místo výkonu práce: 
CORA PLUS s. r. o. - Malenovice, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Lenka Mlčochová, tel.: +420 775 737 018, e-mail: zlin@cora-management.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 6 700 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníka na úklid šaten, soc. zařízení a chodeb.  
Pracovní doba pondělí až pátek, 7 - 11 hod., případně dle domluvy.  
Zaměstnavatel nabízí náborový příspěvek 12.000,- Kč.  
Pracovní místo je vyhrazeno pro OZP.  
Pracovní poměr na dobu určitou, s možností prodloužení.  
Výhody: příspěvek na stravenky. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977410776 

 

Požadovaná profese: údržba exteriérových ploch 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Úklidové služby Křemének s.r.o., IČ 26277034 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ladislav Křemének, tel.: +420 602 501 505,775 501 545, e-mail: 
kremenek.uklid@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
Poznámka k volnému 

místu: 
Venkovní údržba průmyslového areálu, nutný ŘP skupiny B 

Poslední změna: 
5.2.2019 02:41:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15697660739 

 

Požadovaná profese: Údržba venkovních ploch 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Úklidové služby Křemének s.r.o., IČ 26277034 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ladislav Křemének, tel.: +420 602 501 505,775 501 545, e-mail: 
kremenek.uklid@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Venkovní práce, sečení trávy, v zimním období úklid sněhu.  
Možno i pro důchodce nebo na zkrácený úvazek.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15006660772 

 

Požadovaná profese: Úklid a pomocné práce 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 28.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 do 14 200 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce probíhají dle zakázek v rámci Zlínského kraje. 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854770766 

 

Požadovaná profese: Úklid a pomocné práce 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNIBAPO s.r.o., IČ 06362478 
  Místo výkonu práce: UNIBAPO s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Popovský Václav, tel.: +420 605 409 681 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 21.4.2019 do 19.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 do 14 200 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu je Zlín a celá ČR - dle zakázek. 
Osobně se hlásit každou středu na adrese Tlumačov, Dolní 346 v době od 
8 do 12 hod., telefonicky Po-Pá 8-16 hod.  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15903010709 

 

Požadovaná profese: Úklid obchodů a bytů 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Beneš, IČ 05730279 
  Místo výkonu práce: Petr Beneš - Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Beneš Petr, tel.: +420 603 252 294, e-mail: autodoprava.1223@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902860747 

 

Požadovaná profese: Uklízeči 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., IČ 06021255 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Martina MACHOVÁ, tel.: +420 577 921 260, e-mail: 
martinamachova74@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme pečlivost, ochotu a samostatnost. 
Práce je jen na denní směnu a je vhodná i pro osoby s ČID nebo s OZZ. 
Životopisy posílejte na email: martinamachova74@seznam.cz 
Nabízíme: příspěvek na stravování, sleva na firemní výrobky 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914470774 

 

Požadovaná profese: Uklizeč/ka 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Marie Zbořilová, IČ 45466173 
  Místo výkonu práce: 6. května 806, 763 62 Tlumačov 
  Komu se hlásit: Marie Zbořilová, tel.: +420 720 406 255, e-mail: zborka62@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Úklid provozních prostor 
Požadavky: Spolehlivost, flexibilita 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15697690712 

 

Požadovaná profese: Uklízeč/ka 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SaJ a.s., IČ 25643169 
  Místo výkonu práce: SaJ a.s. - Zlín, EUC Klinika Zlín, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Baloghová, tel.: +420 739 609 331, e-mail: katerina.kalvodova@saj.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: mytí podlah, stírání prachu, čištění sociálního zařízení,… 
Požadavky: čistotnost, pečlivost, dochvilnost 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15325870797 

 

Požadovaná profese: Uklízečka 
  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ALMED SERVIS, s.r.o., IČ 26720400 
  Místo výkonu práce: ALMED SERVIS, s.r.o. - Vizovice, Chrastěšovská 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: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 12ti hodinové směny (krátký, dlouhý týden bez nočních). 
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, samostatnost. 
Nabízíme práci v dynamickém a vstřícném kolektivu, 5 týdnů dovolené, 
možnost stravování pro zaměstnance, zaměstnanecké benefity. 
Způsob prvního kontaktu: e-mailem nebo telefonicky (PO-PA 7:00 - 
15:00). 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15733070783 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HEKO group s.r.o., IČ 04939492 
  Místo výkonu práce: HEKO group s.r.o. - místo výkonu práce ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Daniel Herold, jednatel, e-mail: herold@heko-group.cz, adresa: Gabčíkova 
1241/11, Libeň, 182 00 Praha 82 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontaktní osoba: Herold Daniel, e-mail: herold@heko-group.cz 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15815230753 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky se hlásit 10 - 14 hod.  

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365130708 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: CREAM Real Estate, s.r.o., IČ 27790380 
  Místo výkonu práce: CREAM Real Estate, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Martin Ponížil, Hana Dlabajová, tel.: +420 573 776 333, e-mail: 
ponizil@creamre.cz, dlabajova@creamre.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid a údržba nemovitostí včetně nejbližšího okolí budov, 
údržba a úklid kancelářských prostor s využitím jednoduchých pomůcek 
a elektrických úklidových strojů, úklid nebytových prostor, chodeb, hal. 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15190800722 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 75022702, 
http://www.zsfrystak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace [1], náměstí 
Míru 7, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Libor Sovadina, e-mail: reditel@zsfrystak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 35,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 14 330 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dělená směna od 6.00 do 8.30 hodin a od 13.00 do 18.30 hod. 
Příplatek za dělenou směnu ve výši 550,- Kč 
 
Výhody: podnikové stravování 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15222140743 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Mezinárodní strojírenská firma Wicke CZ, s.r.o. se sídlem ve Slušovicích, 
zabývající se výrobou kol a kladek, hledá nové kolegy: 
Náplň práce: úklid výrobních prostor 
Požadujeme: pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost 
Výhody: bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat, náborový 
příspěvek 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15715070784 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZLÍNLAND, s.r.o., IČ 25347144 
  Místo výkonu práce: ZLÍNLAND, s.r.o. - Zlín, Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Milan Doležal, tel.: +420 608 666 624 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 9 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832600737 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SUZONEX s.r.o., IČ 01741675 
  Místo výkonu práce: SUZONEX s.r.o. - Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Daniel Ruber, tel.: +420 725 790 645, e-mail: ruber@suzonex.cz 

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



  Doba zaměstnání: od 13.5.2019 do 11.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 750 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid vnitřních a venkovních ploch, společných prostor a 
sociálního zařízení, údržba a čištění zařízení a strojů 
Požadavky: úplné základní vzdělání  

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945420758 

 

Požadovaná profese: Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, 
http://www.dsburesov.cz 

  Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Rozehnalová Dana, e-mail: rozehnalova@dsburesov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 050 do 17 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provádí úklid pokojů, toalet, stírání podlah, dezinfekci stanovených 
prostor a další úklidové práce.  
Pracovní režim nerovnoměrně rozvržený , jednosměnný včetně sobot, 
nedělí a svátků, ale pouze cca 1x za 3 týdny.  
Pracovní doba 6,30 - 15,00 s možností odchylky cca +- 0,5 hodiny. 
Výhody: strava s příspěvkem zaměstnavatele, příspěvek na penzijní 
připojištění, poukaz na masáže 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977540756 

 

Požadovaná profese: Ostatní zpracovatelé masa 
  Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (75119) 

Pracoviště 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, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní poměr na dobu určitou. 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13287710774 

 

Požadovaná profese: Ostatní zpracovatelé masa 
  Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (75119) 

Pracoviště 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, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 30.9.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní poměr na dobu určitou. 
Požadujeme: samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, 
trestní bezúhonnost. 
Podmínka: V případě dojíždění do místa zaměstnání je nutné mít řidičský 
průkaz sk. B a možnost dopravit se do zaměstnání. Je zde špatné 
autobusové spojení. 
Kontaktujte emailem nebo osobně na adrese Horní Lhota 191, 763 23 PO-
PÁ od 8:00 do 12:00 hodin. 

Poslední změna: 
25.10.2018 00:35:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15113280747 

 

Požadovaná profese: Zpracovatel masa a ryb 
  Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (75119) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BAREST s.r.o., IČ 29272041 

  Místo výkonu práce: 
BAREST s.r.o. - Topas Club Brumov, Družba 1218, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Lišková Marie, tel.: +420 773 358 883 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen, nebo bez vyučení praxe v oboru podmínkou.  
Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování, stravenky.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15014050717 

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé, sanitáři 
  Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče (53211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - 
Milosrdných bratří, IČ 44995776, http://www.nmbvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - 
Milosrdných bratří - pracoviště, Zlínská 467, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Simona Mikulenčáková, tel.: +420 739 328 223, e-mail: 
mikulencakova@nmbvizovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přímá obslužná péče o pacienty, pomoc při stravování, 
hygieně, příp. doprovod na vyšetření 
Požadavky: příjemné vystupování, trpělivost 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost celodeního stravování, 6 



týdnů dovolené, dobré platové podmínky, levný mobilní tarif, kulturní a 
sportovní akce, církevní nemocnice - rodinné prostředí  

Poslední změna: 
23.8.2018 01:55:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14947370783 

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče (53211) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrastěšovská 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošetřovatelské práce dle pokynů všeobecné sestry, dobrý 
vztah k seniorům 
 
Výhody: podnikové stravování, zajištění ubytování  

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10969310767 

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče (53211) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrastěšovská 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 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošetřovatelské práce dle pokynů všeobecné sestry, dobrý 
vztah k seniorům 
 
Výhody: podnikové stravování, zajištění ubytování  

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425250794 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice v potraviniářské výrobě 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
26.2.2019 10:33:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13602220761 

 

Požadovaná profese: Pekař / pekařka 
  Pekaři (75121) 

Pracoviště 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: 
Eva Forejtarová, tel.: +420 608 101 807, e-mail: 
trnava.zavod244@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Noční provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 17 800 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců pekárny rádi přijmeme kolegu 
/gyni. 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem. 
Vzdělání není podstatné, rádi Vás zaučíme. Vhodné i pro absolventy. 

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15529930764 

 

Požadovaná profese: Pekaři (indická kuchyně) 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Moonlight international trading&consulting s.r.o., IČ 07051859 

  Místo výkonu práce: 
Moonlight international trading&consulting s.r.o. - Otrokovice, tř. 
Spojenců 727, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
VALIDBEG MUKHAMMAD, tel.: +420 608 057 333, e-mail: 
moonlightczech@seznam.cz, adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 
Praha 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 15.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost indické kuchyně, znalost AJ pasivně, výhoda předchozí praxe 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399620707 

 

Požadovaná profese: Pekař/pekařka, pomocné práce v pekárenském provozu 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Svoboda a Březík - pečivo, s. r. o., IČ 26225751 



  Místo výkonu práce: 
Svoboda a Březík - pečivo, s. r. o. - U Tescomy, U Tescomy 235, 
Lužkovice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Iva Kopcová 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 do 31.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Noční směny. 
Požadavky: fyzická zdatnost, znalost ukrajinského jazyka výhodou pro 
komunikaci v kolektivu. 

Poslední změna: 
3.3.2019 01:32:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688380749 

 

Požadovaná profese: Výroba lázeňských oplatků 
  Pekaři (75121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. Karel Plášek, IČ 62186663 
  Místo výkonu práce: Masarykova 655, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Patrik Kováč, tel.: +420 778 757 257, e-mail: sklad@kare.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 11.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 23 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Jízdní výhody  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: příspěvky na dopravu, roční odměny, stravenky, 
plavenka, možnost ubytování. 
Kontaktovat telefonicky na tel.čísle 778 757 257 od 7:00 do 15:00 hod. 
nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854650777 

 

Požadovaná profese: Dělníci pekařské výroby. 
  Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek (7512) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176330786 

 

Požadovaná profese: Personalista 
  Personální referenti (44160) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TRIMILL, a.s., IČ 25598325 
  Místo výkonu práce: TRIMILL a.s., Zlín - Louky, Dlouhé díly 447, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Ivona Obdržálková, personalistka, tel.: +420 577 112 166, e-mail: 
kariera@trimill.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, Příspěvek na penzijní připojištění  
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- spolupráce s vedoucími zaměstnanci v oblasti personální práce, 
- personální agenda spojená se vznikem, průběhem a zánikem 
pracovního poměru, 
- zajištění zdravotních prohlídek, 
- spolupráce s technikem BOZP, 
- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 
- zajištění spolupráce se školami. 
 
Požadavky: 
- znalost personálních procesů, 
- znalost zákoníku práce, 
- proaktivní přístup a výborné organizační schopnosti, 
- týmová spolupráce, 
- znalost MS Office, 
- ŘP sk. B, 
- praxe v oboru alespoň 2 roky. 
 
Nabízíme: 
- 5 týdnů dovolené, 
- 13. plat, 
- odbornou práci spojenou s profesním růstem, 
- spolehlivé zázemí firmy se stabilní pozicí na trhu, 
- odpovídající mzdové ohodnocení, 
- příspěvek na jazykové vzdělávání, 
- příspěvek na dopravu, 
- příspěvek na penzijní připojištění, 
- zaměstnanecké slevy ve vybraných internetových obchodech s 
elektronikou, 
- firemní akce, 
- práci v přátelském kolektivu. 

Poslední změna: 
27.3.2019 11:08:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15987450761 

 

Požadovaná profese: Pilot dronu 
  Piloti (31531) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Eurosecur s. r. o., IČ 25081144 



  Místo výkonu práce: Eurosecur s. r. o. - celá ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Zuzana Bašeová, tel.: +420 778 522 492, e-mail: kariera@eurosecur.cz, 
adresa: Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 86 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontaktní osoba: Bašeová Zuzana, tel.: 778 522 492, e-mail: 
kariera@eurosecur.cz 
NÁSTUP IHNED 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  
Hledáme nové kolegy na pozici PILOT DRONU! 
Jste aktivním fanouškem dronů a létání, chcete se v oboru posunout dál? 
Vidíte v dronech budoucnost? Chcete získat úžasnou zkušenost a třeba i 
jen brigádu, která Vás bude bavit? 
Pokud jste třikrát odpověděli ano, pak hledáme právě VÁS! 
Co u nás budete dělat? 
 
V první řadě práci snů! :) To znamená: 
- letecké práce s dronem 
-pořizování fotografických i kamerových záznamů 
- postprodukční práce s daty 
- spolupracovat se zkušenými kolegy, kteří Vám se vším rádi pomůžou 
- práce se špičkovou technologií 
 
A co Vám nabízíme? 
- Práci v týmu profesionálních pilotů a školitelů 
- Různorodou práci v oboru bezpilotních letadel 
- Možnost stát se profesionálním pilotem 
- Zajímavé finanční ohodnocení 
Pokud Váš naše nabídka zaujala, pošlete nám Váš životopis a my se Vám 
určitě ozveme! 
 
Uvítáme kolegy z celé ČR, EU ale i jiných světadílů. 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15912790734 

 

Požadovaná profese: Montéři 
  Podlaháři a obkladači (7122) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. Miroslav Flasar, IČ 02759047 
  Místo výkonu práce: Ludkovická 12, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Ing. Miroslav Flasar, tel.: +420 602 779 084 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montážní práce při pokládce sportovních povrchů 



Poslední změna: 
9.1.2019 01:43:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456080784 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ve výrobě betonových podlah a nátěrů 
  Podlaháři (kromě parketářů) (71221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dimapa Color s.r.o., IČ 05140536 
  Místo výkonu práce: Vodní 105, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Marek Pavlík, tel.: +420 739 206 409, e-mail: obchod@dimapa.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, ŘP. Sk B., 
orientace v oblasti betonových podlah a nátěrů výhodou. 
Náplň práce: broušení a opravy podlah,organizace práce, příprava 
nabídky zákazníkovi, řešení operativních problémů. 
Nabízíme: základní fixní plat + prémie dle odvedené práce, auto, mobilní 
telefon, firemní zázemí. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749470767 

 

Požadovaná profese: Podlaháři (kromě parketářů) (71221) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Podlahářství Vaněk s.r.o., IČ 05793181 

  Místo výkonu práce: 
Podlahářství Vaněk s.r.o. Brumov, Kloboucká 1462, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Václav Vaněk, tel.: +420 608 450 880 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 26.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pokládání podlah, práce převážně ve Zlínském kraji. 
Požadavky: praxe v příbuzném oboru nebo vyučení. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky. 

Poslední změna: 
27.9.2018 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14537840760 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - pokladní 
  Pokladníci v prodejnách (52303) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: Rosa market s.r.o. - Otrokovice, tř. 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu/kolegyni.  
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15249160772 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - pokladní 
  Pokladníci v prodejnách (52303) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: Rosa market s.r.o. - Otrokovice, tř. 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu /gyni 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484830711 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - pokladní 
  Pokladníci v prodejnách (52303) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Vizovice, čtvrť A. Háby 394, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Jana Kollová, tel.: +420 602 623 681 7, e-mail: jkollova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu/kolegyni.  
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894990749 

 

Požadovaná profese: Pokrývači (71210) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4 Partners Invest s.r.o., IČ 04705084 
  Místo výkonu práce: 4 Partners Invest s.r.o. - místo výkonu práce, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Novotný, tel.: +420 602 318 450,6-18hod, e-mail: 
vaclav.novotny@strechy-novotny.cz, adresa: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 
Praha 86 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Česká republika 
Kontaktní osoba: Novotný Václav, tel.: +420 602 318 450, 6 - 17 hod, e-
mail: vaclav.novotny@strechy-novotny.cz; místo a čas po tel. dohodě. 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  
Výhodou: praxe v oboru; řidičský průkaz B (popř. C,E) 
 
Vzdělání: základní, nižší střední odborné, střední odborné s výučním 
listem 
 
Zaměstnanecké výhody: ubytování, zázemí 

Poslední změna: 
23.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15642790749 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci v lisovně 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAVA-lisovna s.r.o., IČ 25307509 
  Místo výkonu práce: Tovární 424, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: VALÁŠEK, tel.: +420 577 912 283(8-14hodin) 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocné práce, údržba strojů 
Požadavky: fyzická zdatnost, chuť pracovat, spolehlivost 
Nabízíme: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894910724 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci v zámečnické dílně 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, http://www.mozna.cz 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Patrik Kolaja, tel.: +420 723 101 818 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocné práce v zámečnické dílně. 
Výhody: firemní benefity, odměny 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15274090742 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci ve výrobě 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o., IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Mgr. Vladan Kocourek, tel.: +420 602 429 110, e-mail: kocourek@hp-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce s bruskou, vrtačkou, na lisu, oklepávání okují, rovnání svařenců 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobně v době od 7:00 do 15:00 hod. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11150660706 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci ve výrobě 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DRUKO, družstvo invalidů, IČ 04542428 
  Místo výkonu práce: Spytihněv 622, 763 64 Spytihněv 
  Komu se hlásit: Pavel KOZÁK, tel.: +420 602 570 548, e-mail: info@druko-druzstvo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: třídění a zpracování textilu 
 
Požadavky: manuální zručnost 
 
 
Nabízíme: příspěvek na stravování, 13.plat 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749550792 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník ve slévárně 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Blažek Zdeněk, Ambruzová Hana, tel.: +420 577 532 427,577 532 411 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ochota pracovat a učit se novým věcem, flexibilita. Nástup 
možný ihned. 
Systém benefitů dle kolektivní smlouvy. 
První kontakt telefonicky (PO - PÁ od 7:00 do 15:00) nebo osobně na 
pracovišti (PO - PÁ od 8:00 do 10:00). 



Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15466010771 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník ve výrobě 
  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 
  Místo výkonu práce: TAJMAC-ZPS, a. s. - sídlo, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Hana Kopečná, tel.: +420 577 532 112, e-mail: hkopecna@tajmac-zps.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe na obdobné pozici výhodou, znalost technické 
dokumentace, samostatnost, komunikativnost, pečlivost, ochota 
pracovat ve dvousměnném provozu 
Nabízíme: zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavá a 
perspektivní práce, platové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: příspěvek na stravu, životní pojištění, zvýhodněné firemní volání, 
mimopracovní akce 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14294970705 

 

Požadovaná profese: Expedient/ka výdej jídel (pomocný kuchař/ka) 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707 
  Místo výkonu práce: ARAMARK, s.r.o. - Otrokovice, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Petra DOSTÁLOVÁ, tel.: +420 702 224 059, e-mail: dostalova-
petra@aramark.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ohřev a výdej jídel  

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765300779 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Hálka Pelánová, IČ 62322966 

  Místo výkonu práce: 
AHURA KEBAB Otrokovice, tř. Osvobození 139, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Hálka PELÁNOVÁ, tel.: +420 727 938 420, e-mail: smejd.staza@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: částečná znalost anglického jazyka, praxe v provozu KEBAB 
Nabízíme: stravování 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546560769 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jana Duroňová, IČ 64324087, http://www.senkvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Jana Duroňová - Valašský šenk, VALAŠSKÝ ŠENK, Lázeňská 451, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Jana Duroňová, 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 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, trestní bezúhonnost, smysl pro pořádek, 
práce v sobotu i neděli 

Poslední změna: 
10.11.2018 01:57:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14896760742 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 3 

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

  Místo výkonu práce: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - sídlo, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hana Polášková, Personalistka., tel.: +420 577 552 526,703 464 458, e-mail: 
h.polaskova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: schopnost týmové a samostatné práce, spolehlivost, 
zdravotní způsobilost, bezúhonnost.  
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování a další benefity.  
 
Nutno kontaktovat telefonicky a e-mailem.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15092330784 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PAHRBEK s.r.o., IČ 49975005 
  Místo výkonu práce: Pahrbek 735, 763 61 Napajedla 



  Komu se hlásit: Václavík Roman, tel.: +420 733 311 121, e-mail: recepce@pahrbek.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přípravné a pomocné práce, čištění a úklid zázemí kuchyně, 
výpomoc kuchařům a kuchařkám v kuchyni. 
Požadavky: pracovitost, flexibilita, spolehlivost, důslednost, zdravotní 
průkaz. 
Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 
možnost seberealizace 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549420780 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pavla Alhas, IČ 88279928 
  Místo výkonu práce: Pavla Alhas - Zlín, Dlouhá 5617, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mehmet Alhas, e-mail: alhas09@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost turecké kuchyně a tureckého jazyka výhodou. 

Poslední změna: 
25.2.2019 08:19:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809690729 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707 
  Místo výkonu práce: ARAMARK, s.r.o. - Otrokovice, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Štěpánková Lucie, tel.: +420 286 014 231, e-mail: stepankova-
lucie@aramark.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 360 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro naši firemní restauraci přijmeme zaměstnance na pozici pomocného 
kuchaře/ky. 
Náplň práce: spolupráce při vaření hotových jídel a minutek, a jejich 
následný výdej. 
Požadujeme: praxe v oboru výhodou, schopnost být součástí týmu, 
pozice je možná i pro letošní absolventy. 
Nabízíme: HPP, firemní stravování, slevy na partnerské produkty, v 
případě zájmu možnost kuchařských kurzů.. 



K hrubé měsíční mzdě náleží nenároková složka mzdy ve výši 0-20 % 
osobního ohodnocení.  
 
Výhody: firemní stravování, odměny za doporučení nového zaměstnance, 
slevy na parnerské produkty, školení 

Poslední změna: 
4.1.2019 01:32:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439430734 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Mehmet Alhas, IČ 07771193 
  Místo výkonu práce: Pod Strání 758, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mehmet Alhas, tel.: +420 773 077 713, e-mail: alhas09@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost turecké kuchyně výhodou, znalost tureckého jazyka 

Poslední změna: 
15.2.2019 00:23:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628530779 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Mehmet Alhas, IČ 07771193 
  Místo výkonu práce: Mehmet Alhas - Zlín, náměstí Práce 1099/1, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mehmet Alhas, tel.: +420 773 077 713, e-mail: alhas09@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 13.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost turecké kuchyně výhodou, znalost tureckého jazyka 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628290704 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VELKÝ ČERVENÝ OREL s.r.o., IČ 24172308 
  Místo výkonu práce: VELKÝ ČERVENÝ OREL s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Zhiguo Chen, tel.: +420 775 235 898 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 



  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: znalost přípravy tradičních pokrmů čínské kuchyně, 
předchozí praxe v hostinském provozu vítána, čínský jazyk vítán. 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882180735 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři + obsluha 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B"  
Výhody: prémie, spropitné 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14686080719 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci v kuchyni 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tanetgastro s.r.o., IČ 28355466 
  Místo výkonu práce: Tanetgastro s.r.o. - Hvozdná, Hlavní 228, 763 10 Hvozdná 
  Komu se hlásit: Aneta Judasová, tel.: +420 775 586 565 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrobě potravin  

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10584540770 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v kuchyni / pomocníci v baru 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Marie Janků, IČ 12745103 

  Místo výkonu práce: 
Marie Janků - Příluky, Restaurace MAJA, Pekárenská 382, Příluky, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Marie Janků, tel.: +420 734 455 522 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 21.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době 13-18 hod.  

Poslední změna: 
16.1.2019 13:28:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15590910784 

 

Požadovaná profese: Pomocník/Pomocnice v kuchyni 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - hotel Morava, Zatloukalova 234, 763 26 
Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav, aktivní přístup k 
práci, spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat ve směnném provozu 
(možnost dojíždět na směny i o víkendu). 
Nabízíme: pracovní dobu 37,5 hod./týdně, týden dovolené navíc(25 dnů), 
mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku práce (některé 
příplatky vyšší než udává Zákoník práce), zaměstnanecké stravování 
(oběd 30 Kč), pracovní oblečení, které i pereme, příspěvek na penzijní 
připojištění,zvýhodněné výměnné rekreace, přátelský kolektiv a moderní 
pracovní prostředí, práce je vhodná i pro zdatné důchodkyně. 
Dvousměnný provoz - ranní a odpolední směna, víkendy dle rozpisu 
směn. 
Nástup možný ihned. 
Přijďte se podívat k nám do provozu, rádi Vás provedeme a poskytneme 
bližší informace! 
Žádosti přijímá personální referentka: Mgr. Magdalena Kratochvílová, 
tel.č.: 577 682 213, e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954130776 

 

Požadovaná profese: Pomocný kuchař/ka nebo kuchař/ka 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, 
http://www.dsburesov.cz 

  Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jitka Krajčová, e-mail: krajcova@dsburesov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 320 do 19 160 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Zástup na PN v délce 2-3 měsíce.  
Je možná dohoda o zkrácení úvazku 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914720743 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště 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: marie.seidlova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklid provozu a skladů, čištění 
zeleniny, výdej jídel, 
Praxe ve stravovacím provozu vítána, 
dobrý zdravotní stav, potravinářský průkaz, čistý trestní rejstřík, sociální 
cítění, spolehlivost, svědomitost, kladný vztah k seniorům.  
Pracovní doba PO-PÁ 8 hodin denně. Směny jsou od 6,00 do 14,30 nebo 
od 10,00 do 18,30. 1x měsíčně se pracuje o víkendu. Je možno domluvit 
nepravidelný režim směn. O víkendu 11 hodinové směny  
Práce je možná i na DOPP nebo DPČ, podle možností.  
Výhody: 5 dnů dovolené navíc, stravování na pracovišti. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742400728 

 

Požadovaná profese: Pracovník / pracovnice ve výrobě pizzí a potravinářských výrobků 
  Pomocní kuchaři (51203) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tanetgastro s.r.o., IČ 28355466 
  Místo výkonu práce: Tanetgastro s.r.o. - Lukov, Průmyslová 534, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Aneta Judasová, tel.: +420 775 586 565 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ruční výroba potravinářských polotovarů, výroba těsta 
Výhody: roční prémie 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14407070792 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři (51203) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: BAREST s.r.o., IČ 29272041 

  Místo výkonu práce: 
BAREST s.r.o. - Topas Club Brumov, Družba 1218, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Lišková Marie, tel.: +420 773 358 883 
Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování, stravenky.  

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15014090778 

 

Požadovaná profese: Brigáda Karlova pekárna s.r.o. prodejna Zlín 
  Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (9333) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Karlova pekárna s.r.o., IČ 00568431 

  Místo výkonu práce: 
prodejna Karlovy pekárny - Otrokovice, Nám. 3 května1790, 765 02, nám. 
3. května 1790, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jiří Honzek, tel.: +420 739 542 369, e-mail: honzek.jiri@karlova-pekarna.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme brigádníky pro pomocné práce při prodeji na prodejnu Karlovy 
pekárny v Otrokovicích. Je možné i na zkrácený pracovní úvazek 20 hod. 
týdně. 
Pracovní doba: po-pá směny 4 hod. denně. 
 
 
Očekáváme:  
- praxi v pultovém prodeji výhodou, popř. zaučíme  
- spolehlivost, důslednost, časovou flexibilitu  
- vyučení v oboru - výhodou  
- trestní bezúhonnost  
- zdravotní průkaz 
 
V případě, že Vás nabízená pozice zaujala, zašlete svůj životopis na 
email: honzek.jiri@karlova-pekarna.cz nebo volejte na tel. 739 542 369  

Poslední změna: 
25.3.2019 11:22:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-venkov, číslo volného 
místa: 15533000717 

 

Požadovaná profese: Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 
  Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (93332) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Těthalová Pavla, tel.: +420 606 737 955, e-mail: tethalova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Nakládka osobních, nákladních a traktorových pneumatik, úkolová mzda. 
 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 100 Kč, ostatní befefity dle Kolektivní 
smlouvy. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13976850766 

 

Požadovaná profese: Pomocní montážní dělníci 
  Pomocní montážní dělníci (93293) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DMB ALIANS s.r.o., IČ 03856704 

  Místo výkonu práce: 
DMB ALIANS s.r.o. - Kaňovice, Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic 

  Komu se hlásit: Viktor Dumnych, tel.: +420 774 523 953, e-mail: dmbalians@gmail.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.3.2019 do 2.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 600 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kompletace obytných a technických kontejnerů 
Fyzicky náročná práce - břemena 15-30 kg 
Firma garantuje po telefonické domluvě osobní setkání, NUTNÉ VOLAT 
PŘEDEM Po-Pá 10-14 hod. 

Poslední změna: 
3.1.2019 02:40:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15516460762 

 

Požadovaná profese: Pomocní montážní dělníci. 
  Pomocní montážní dělníci (93293) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MENADSTAV Družstvo, IČ 27206611 

  Místo výkonu práce: 
MENADSTAV Družstvo - Kaňovice, Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic 

  Komu se hlásit: Serhiy Medulych, tel.: +420 777 870 755 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Osobní návštěva na pracovišti čtvrtek 9-12 hod., nutná předchozí 
telefonická domluva. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11191140746 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v kuchyni 
  Pomocní pracovníci při přípravě jídla (94) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Moonlight international trading&consulting s.r.o., IČ 07051859 

  Místo výkonu práce: 
Moonlight international trading&consulting s.r.o. - Otrokovice, tř. 
Spojenců 727, 765 02 Otrokovice 2 



  Komu se hlásit: 
VALIDBEG MUKHAMMAD, tel.: +420 608 057 333, e-mail: 
moonlightczech@seznam.cz, adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 
Praha 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 15.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost indické kuchyně, znalost AJ pasivně, výhoda předchozí praxe 

Poslední změna: 
31.1.2019 18:33:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399680750 

 

Požadovaná profese: Údržbář 
  Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor (96220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEDIA MIX, s.r.o., IČ 25551361, http://www.media-mix.cz 
  Místo výkonu práce: MEDIA MIX, s.r.o. - Divnice - sídlo, Divnice č.e. 233, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Pavel Drha, tel.: +420 575 570 511,603 546 070, e-mail: drha@media-mix.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce: PO - PÁ v jednosměnném provozu. ( 06:00 - 14:00 hodin) 
Náplň práce:  
opravy a udržování přístrojů, zařízení nebo mechanických částí strojů, 
montáž, zapojování, údržba a oprava elektrozařízení, příprava výrobních 
forem, uskladnění výrobních forem (po skončení sériové výroby), jiné 
drobné opravy a seřizování, oprava a udržování majetku a budov, sečení 
trávníků v okolí budov, obsluha manipulační a jiné techniky v souladu s 
bezpečnostními předpisy. 
Požadavky: 
samostatnost, pečlivost, spolehlivost. 
 
Zaměstnanecké výhody: prémie, stravenky. 
 
Kontakt: p. Drha Pavel, osobně od 6:00 - 14:00 hod. e-mailem: 
drha@media-mix.cz nebo na tel.: číslo 575 570 511, 
603 546 070 

Poslední změna: 
12.12.2018 01:57:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15356900709 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla na stavbě 
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: A.M.O. invest s.r.o., IČ 02383926 
  Místo výkonu práce: A.M.O. Invest, s.r.o., Sokolovská 1154, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Otépka, tel.: +420 604 370 894 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na stavbě 
Osobní návštěva 8-16 hod.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15176950771 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci na stavbě 
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Budiskol s.r.o., IČ 07032536 
  Místo výkonu práce: Křekov 4, 766 01 Valašské Klobouky 
  Komu se hlásit: Josef Staník, tel.: +420 778 077 114, e-mail: budiskolcz@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlínský kraj 
Náplň práce: pomocné a zednické práce 
Požadavky: manuální zručnost, znalost stavebních materiálů a postupů, 
ŘP sk. "B" 

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390670711 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci na stavbě 
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Budiskol s.r.o., IČ 07032536 
  Místo výkonu práce: Křekov 4, 766 01 Valašské Klobouky 
  Komu se hlásit: Josef Staník, tel.: +420 778 077 114, e-mail: budiskolcz@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlínský kraj 
Náplň práce: pomocné a zednické práce 
Požadavky: manuální zručnost, znalost stavebních materiálů a postupů, 
ŘP sk. "B" 

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14665310788 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník 
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STAMIROT NH s.r.o., IČ 06447970 
  Místo výkonu práce: STAMIROT NH s.r.o. - celá ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Kutlvašr, tel.: +420 775 923 434(7:30-18:30), e-mail: 
vkutlvasr@seznam.cz, adresa: Pobřežní 394/12, 18600 Praha - Karlín 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR (zejm. Jihočeský kraj, Praha, Středočeský 
kraj) 
Kontaktní osoba: Kutlvašr Václav, tel.: 775923434, e-mail: 
vkutlvasr@seznam.cz 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Řízení nákladního automobilu - třístranný sklápěč. 
Jízdy v rámci stavby při provádění zemních prací na stavbách 
komunikací. 
 
Řidičský průkaz sk. C podmínkou, profesní průkaz řidiče výhodou. 
V případě dohody profesní průkaz řidiče zařídíme. 
 
Zajistíme ubytování zaměstnance v místě výkonu práce nebo v 
bezprostřední blízkosti zařízení firmy.   

Poslední změna: 
13.2.2019 04:08:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15741310739 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník stavební výroby - celá ČR - cestovní náhrady 
  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, http://www.gaenergo.cz 
  Místo výkonu práce: OMEXOM GA Energo s.r.o. - celá ČR, Celá ČR 

  Komu se hlásit: 
ŽIVOTOPISY, e-mail: personalni@gaenergo.cz, adresa: Na střílně AB, Na 
Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 160 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Po celé ČR - pro cestovní náhrady místo trvalého 
pobytu 
NÁPLŇ PRÁCE: 
- Realizace stavebních zakázek pro vedení vvn se zaměřením na betonové 
konstrukce 
POŽADAVKY: 
- Schopnost manuální práce a práce v kolektivu 
- Práce i pro absolventy 
- Časová flexibilita 
Zaměstnanecké výhody: 
- 5 týdnů dovolené 
- Cestovní náhrady v průměru 4.000 Kč měsíčně  
- Nadstandardní příspěvky na penzijní připojištění 
- Očkování proti klíšťové encefalitidě 
- Možnost parkování v sídle firmy po dobu turnusu (prostor je 
monitorován) 
- Firemní bezúročné půjčky 
- Akciový program pro zaměstnance 
- Úhrada cestovného z bydliště na zakázku a zpět nebo zajištění svozu a 
odvozu na zakázku a ze zakázky 

Poslední změna: 
21.8.2018 01:58:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Plzeň, číslo volného místa: 
14930610735 



 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci pro zahradnické práce 
  Pomocní pracovníci v zahradnictví (92140) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Břetislav Jalůvka - ARBORETUM, IČ 61721221 

  Místo výkonu práce: 
Břetislav Jalůvka - ARBORETUM - pracoviště, Komenského 1800, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Břetislav Jalůvka, tel.: +420 602 716 337, e-mail: jaluvka.arboretum@atlas.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 15.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocný dělník při zahradnických pracech 
Požadavky: fyzická zdatnost,bezúhonnost,ŘP B výhodou,praxe v oboru 
výhodou,dobrý zdravotní stav 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549570742 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci v zahradnictví 
  Pomocní pracovníci v zahradnictví (92140) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zámek Napajedla s.r.o., IČ 28293452 
  Místo výkonu práce: Zámecká 265, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Hana Mášová, tel.: +420 728 716 023, e-mail: masova.sored@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme spolehlivého pracovníka/pracovnici na pozici pomocný 
pracovník v zahradnictví. 
Požadujeme manuální zručnost (ruční sečení trávy) a fyzickou zdatnost. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14460740795 

 

Požadovaná profese: PRACOVNÍCI DO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY 
  Pomocní pracovníci v živočišné výrobě (92120) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LUKROM, spol. s r.o., IČ 18188281 

  Místo výkonu práce: 
LUKROM, spol. s r. o. - Lípa - sídlo, Lípa - silo, Lípa 81, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
LUBOMÍR ZDRÁHAL, tel.: +420 724 066 945, e-mail: 
lubomir.zdrahal@lukrom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ-SK.B (VÝHODOU JE I SK.C) 
PRÁCE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ 



VÝHODY: PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ, MOŽNÉ VYUŽÍVÁNÍ 
SLUŽEBNÍHO AUTA, PRÉMIE 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628350747 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník ve sběrných surovinách 
  Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách (93334) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zvedání těžkých břemen, prašné prostředí, dvousměnný 
provoz 
Kontaktujte email nebo telefonicky pondělí-pátek 10:00-16:00. 
pracoviště: Všemina 234, 763 15 Slušovice 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13301750748 

 

Požadovaná profese: Dělník v zemědělství 
  Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství (92130) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Gabriela Šuráňová, IČ 72056231 

  Místo výkonu práce: 
Gabriela Šuráňová - pracoviště, Štítná nad Vláří 564, Štítná nad Vláří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vláří 

  Komu se hlásit: Michal Šuráň, tel.: +420 775 908 461, e-mail: msuran@post.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk.B (aktivní řidič), fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav. 
Náplň práce: kontrola stavu a zabezpečení hosporářských zvířat, úklid 
zemědělských pozemků, údržba ovocných sadů - stříhání stromů, 
hnojení, zavlažování, sběr plodů.  
POZN: Zájemci se hlásí osobně nebo tel.  

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15432500763 

 

Požadovaná profese: Dokončovací operace - finální kontrola výrobků 
  Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení (93299) 

Pracoviště 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, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 86 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: základní znalost práce s PC, spolehlivost, samostatnost 
Náplň práce: kontrola opracovaných či vyrobených kusů, zodpovědnost 
za kvalitu vyrobených kusů, plnění a dodržování norem 
Výhody: práce na HPP ve stabilní společnosti, možno i jako DPP nebo 
DPČ 
- práce je nenáročná, vhodná i jako přivýdělek k důchodu 
odpovídající mzdové ohodnocení, perspektiva dlouhodobé spolupráce , 
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zázemí 
tradiční společnosti v oboru 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914570781 

 

Požadovaná profese: Pracovníci třískového hospodářství 
  Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení (93299) 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 105 do 113 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: základní znalost práce s PC, spolehlivost, samostatnost 
Náplň práce: odvoz třísek od strojů, jejich odstředění od olejů, péče o 
svěřená strojní zařízení, čištění olejových van 
Výhody: práce na HPP ve stabilní společnosti, odpovídající mzdové 
ohodnocení, perspektiva, dlouhodobé spolupráce  
příspěvek na stravování, zázemí tradiční společnosti v oboru 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895190763 

 

Požadovaná profese: Pomocní skladníci 
  Pomocní skladníci (93331) 

Pracoviště 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 Pernický, Vedoucí skladu, e-mail: m.pernicky@madalbal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 19 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vykládka kontejnerů 
Požadavky: dobrý fyzický stav  
Výhody: sleva na obědy, výkonnostní prémie 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13933200766 

 

Požadovaná profese: Pomocní skladníci 
  Pomocní skladníci (93331) 
  Počet volných míst: 10 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: BC LOGISTICS s.r.o., IČ 25519581 

  Místo výkonu práce: 
BC LOGISTICS s.r.o. - pracoviště, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Pavla Těthalová, tel.: +420 606 767 955, e-mail: tethalova@bcl.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 17.4.2019 do 14.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nakládka pneumatik do kamionu. 
Zaměstnanecké výhody: benefity dle kolektivní smlouvy společnosti, 
stravenky. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky PO-PÁ 8-14. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954150758 

 

Požadovaná profese: Skladník 
  Pomocní skladníci (93331) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín Tř. T. Bati 269, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Karolina Kvasnicová, Personalista, tel.: +420 570 570 119, e-mail: 
karolina.kvasnicova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
Požadované dovednosti: Práce s PC - základní dovednosti PC 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati  
- Náplň práce: převzetí zboží od dopravce, kontrola počtu zásilek, 
kontrola nepoškozenosti zásilek, příjem zboží, kontrola správně 
dodaného zboží, naskladnění zboží, opatření štítkem s popisem produktu 
a ID produktu, umístění výrobku do příslušné lokace, výdej zboží ze 
skladu, práce se čtečkou, předání zboží dopravci, koncovému 
zákazníkovi na osobní odběr 
- Požadavky: výučení/SŠ vzdělání, obecné znalosti zboží, základní znalost 
práce s PC, výhodou řidičský průkaz sk. B, samostatnost, vysoké 
pracovní nasazení, schopnost nadhledu, pečlivost a odpovědnost, ochota 
učit se novým věcem 
- Nabízíme: kompletní zaškolení v procesech, hlavní pracovní poměr v 
jednosměnném provozu, profesní a osobnostní růst v dynamické 
společnosti 
- Firemní benefity (příspěvek na stravování, volání a internet za 
zvýhodněné ceny, zvýhodněné finanční produkty, cafeterie systém, 
firemní produkty za zvýhodněné ceny, telefon k užívaní, vzdělávací 
systém, zvýhodněné ceny el. energií a plynu, licence Office 365) 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: karolina.kvasnicova@nwt.cz 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15964750724 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 
  Pomocníci v kuchyni (94120) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27690300 

  Místo výkonu práce: 
TRIPOLI DEVELOPMENT, s. r. o. - Potrefená Husa, třída Tomáše Bati 
201/8, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Macháčková, Šuba, tel.: +420 724 541 955,577 019 555, e-mail: 
husazlin@tripoli.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
Pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklid provozu a skladů čištění 
zeleniny. 
Praxe vítána. Potravinářský průkaz, čistý trestní rejstřík. 
Práce možná na DPP i HPP 
Výhody- stravování na pracovišti 
Výhody: zaměstnanecká strava 
 
Osobně: POTREFENÁ HUSA , TŘÍDA T. BATI 201, 760 01 ZLÍN, všechny 
dny od 9:30 do 11:00 hod. a od 15:00 do 18:00 hod. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935400755 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla v kuchyni 
  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LUHAČOVICKÁ, o. p. s., IČ 01383566 

  Místo výkonu práce: 
LUHAČOVICKÁ, o. p. s. Penzion spokojené stáří, Penzion spokojené stáří, 
A. Václavíka 369 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Bc. Eva Tichá, tel.: +420 571 892 326, e-mail: socialni@senioriluhacovice.eu 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 400 do 15 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Nabízené výhody: Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a servírování snídaní, odpolední svačiny, příprava a 
servírování obědů a jeho výdej, příprava a servírování odpolední svačiny, 
ohřev a výdej večeře, úklid a dezinfekce kuchyně, objednávání pečiva, 
přijímání zboží do kuchyně. 
Požadavky: spolehlivý, zodpovědný, empatický, společenský, pozitivní 
pracovní přístup. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, 
příjemný kolektiv, různorodá práce + možnost zkráceného pracovního 
úvazku nebo na DPP + DPČ. 
Kontakt osobně, emailem nebo telefonicky od 10:00 hod. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15704720787 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci při přípravě jídla 
  Pomocníci v kuchyni (9412) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jana Duroňová, IČ 64324087, http://www.senkvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Jana Duroňová - Valašský šenk, VALAŠSKÝ ŠENK, Lázeňská 451, 763 12 
Vizovice 



  Komu se hlásit: Jana Duroňová, tel.: +420 577 452 652, e-mail: info@senkvizovice.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklidové práce. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Valašský šenk, 
Lázeňská 451, Vizovice od 10 do 12 hodin. 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984990744 

 

Požadovaná profese: Pomocný kuchař/ka 
  Pomocníci v kuchyni (9412) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bolander s.r.o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová, tel.: +420 773 761 081, e-mail: manager@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocné práce v kuchyni.  
Zaměstnanecké výhody: možnost ubytování, sleva na wellness, sleva na 
stravování.  

Poslední změna: 
10.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14820790730 

 

Požadovaná profese: Pracovník výdeje stravy 
  Pomocníci v kuchyni (9412) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb seniorům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
David Zdráhal, vedoucí stravovacího provozu, tel.: +420 724 579 385, e-
mail: zdrahal@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o výdej stravy klientům.  
Práce vhodná převážně pro ženy. 
Dvanáctihodinové směny, krátký - dlouhý týden, včetně víkendů. 

Poslední změna: 
20.3.2019 18:53:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15511990711 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v kuchyni (9412) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Bolander s.r.o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová, tel.: +420 773 761 081, e-mail: manager@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocné práce v kuchyni. 
 
12 hodinové směny, dle rozpisu směn. 
 
Výhody: možnost ubytování, sleva na wellness, sleva na stravování 

Poslední změna: 
10.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13836970752 

 

Požadovaná profese: Pomocníci v kuchyni (94120) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav  
-aktivní přístup k práci  
-spolehlivost, zodpovědnost  
-ochota pracovat ve směnném provozu (možnost dojíždět na směny i o 
víkendu) 
 
Nabízíme:  
-pracovní dobu 37,5 hod / týden  
-týden dovolené navíc (25 dnů)  
-mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku práce (některé 
příplatky vyšší, než udává Zákoník práce)  
-zaměstnanecké stravování (oběd 30 Kč) 
-pracovní oblečení které i pereme 
-zvýhodněné výměnné rekreace  
-přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí  
-práce je vhodná i pro zdatné důchodkyně  
 
Dvousměnný provoz - ranní a odpolední směna, víkendy dle rozpisu 
směn.  
Nástup: možný ihned  
 



Přijďte se podívat k nám do provozu, rádi Vás provedeme a poskytneme 
bližší informace!  
 
Žádosti přijímá personální referentka:  
Mgr. Magdalena Kratochvílová, tel. č.: 577 682 213, e-mail: 
kratochvilova@lazneluhacovice.cz  

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14088430739 

 

Požadovaná profese: Prodavači v občerstvení 
  Pouliční prodavači rychlého občerstvení (52120) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lenka Vocelová, IČ 75761246 
  Místo výkonu práce: Lenka Vocelová - UNI HOBBY, třída Tomáše Bati 399, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Lenka VOCELOVÁ, tel.: +420 775 031 050, e-mail: 
vocelovalenka@seznam.cz, adresa: Neubuz 150, 763 15 Slušovice 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 5.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 9 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej a příprava rychlého občerstvení, výdej denního 
menu, příprava kávy, nápojů. 
Směnnost - dlouhý, krátký týden od 14:00 do 19:00 hodin. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15242460788 

 

Požadovaná profese: Pracovníci IT oddělení, správa e-shopu, marketing 
  Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení (42290) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAGSY, s.r.o., IČ 26230224 
  Místo výkonu práce: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jiří Němeček, e-mail: nemecek@magsy.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 21.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: správa a vedení e-shopu aktuálně ve 13-ti jazykových 
verzích, marketingové návrhy vedoucí k úspěšnosti e-shopu, 
marketingové studie a návrhy pro firmu, organizace, realizace a správa 
prodejních akcí našich výrobků a zboží, marketingová podpora 
prodejního oddělení 
Požadavky: anglický jazyk (současně znalost německého jazyka výhodou 
- přímý vliv na vyšší odměňování v rámci uvedeného mzdového rozmezí), 
práce v informačním systému Abra výhodou 
Výhody: stravenky 100,- 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579260793 

 

Požadovaná profese: Kalkulant, rozpočtář staveb 
  Pracovníci kalkulací, cen a nákladů (43114) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme SŠ/VŠ stavebního směru, spolehlivost, praxe v oboru 
výhodou. Nabízíme práci v zavedené stavební firmě v Otrokovicích, 5 
týdnů dovolené, benefity. 

Poslední změna: 
25.3.2019 14:19:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15970990734 

 

Požadovaná profese: Pracovník kompletace - pomocné práce 
  Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih (73230) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o., IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - Malenovice, Průmyslová 1305, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Edita Fuxová, e-mail: personalni@zstudio.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 do 30.9.2019 
  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace - pomocné práce, kompletování zakázek. 
  

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977600702 

 

Požadovaná profese: Seřizovači knihařských strojů - pomocní 
  Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih (73230) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o., IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - Malenovice, Průmyslová 1305, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Edita Fuxová, e-mail: personalni@zstudio.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Smlouva na dobu určitou s možností prodloužení. 
Náplň práce: Zajištění provozu a údržba knihařských strojů a zařízení. 
Vyučení a praxe v oboru podmínkou. 
Výhody: stravenky, benefity 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781660702 

 

Požadovaná profese: Pracovníci montovaných staveb 



  Pracovníci montovaných staveb (7111) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Lužkovice, U Tescomy 235, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavba, údržba a oprava domů 
Příprava stavenišť pro výstavbu budov a jiných staveb 
Požadovaná manuální zručnos, práce v týmu, fyzická odolnost a ochota 
učit se novým věcem. 
Osobní návštěva na pracovišti - Nivy 5358, 760 01 Zlín výběrové řízeni se 
bude konat 
každou středu od 9:00 - 11:00 hod. 

Poslední změna: 
14.2.2019 00:55:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15590970730 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Pracovníci montovaných staveb (71110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 

  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845880716 

 

Požadovaná profese: Dělníci v provozu recyklace plastů 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MALOUN, s. r. o., IČ 49453823 
  Místo výkonu práce: MALOUN, s. r. o. - Tečovice, Tečovice 369, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Monika Malounová, tel.: +420 739 078 770, e-mail: mzdy@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme dělníka pro provoz recyklace plastů - pozice obsluha drtícího 
stroje. 



Dvousměnný provoz. 
Výhody: obědy zdarma po zapracování, prémie, 13.plat 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994470748 

 

Požadovaná profese: Obsluha recyklační linky 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště 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 Večeřa, e-mail: vecera@tomaodpady.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: operátor prací linky na čištění plastového odpadu 
Výhodou je oprávnění k řízení VZV 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12545340771 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník sběrných surovin 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Těžká fyzická práce, zvedání těžkých břemen, prašné prostředí, ŘP sk. 
"C", oprávnění na VZV 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063940795 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník sběrných surovin 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Těžká fyzická práce, zvedání těžkých břemen, prašné prostředí 



Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063930707 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník sběrných surovinách 
  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zvedání těžkých břemen, prašné prostředí. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13895830740 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovníci 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NOKIKA s.r.o., IČ 27936376 
  Místo výkonu práce: NOKIKA s.r.o. - Otrokovice, Letiště, Letiště 1887, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Lucie ČERVINKOVÁ, tel.: +420 739 221 355 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 17.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: evidence a kontrola všech vozidel jedoucích do a ven z 
areálu, ohlašování návštěv, kontrola odcházející zaměstnanců, 
obchůzková činnost,  
Požadavky: čistý TR,certifikát strážného, spolehlivost a chuť pracovat  

Poslední změna: 
6.9.2018 02:17:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14665440768 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovníci 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s., IČ 25719751 

  Místo výkonu práce: 
Mark2 Corporation Czech a.s. - Vizovice, Masarykovo nám. 1040, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Petra Vyoralová, e-mail: p.vyoralova@m2c.eu 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 16.7.2018 



  Mzdové rozpětí: od 88,1 do 95 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: chránit majetek klienta, pracovat s kamerami, procházet 
objekt a kontrolovat místa, kde je riziko, že se něco děje, pracovat v 
mezinárodním prostředí obchodu, komunikovat s návštěvníky i se 
zákazníky. 
Požadavky: chuť pracovat, trestní bezúhonnost. 
Nabízíme: peníze u nás můžete dostat týdně,  
Stabilita je důležitá, a tak vám hned do začátku nabízíme práci napořád - 
tedy dlouhodobou spolupráci. 
o Víme, že začátky jsou těžké, proto hradíme kompletně uniformu a 
přispíváme na obuv. 
o Pokud budete plnit práci svědomitě, chodit včas a bude Vás to bavit, 
rádi Vám přidáme a po čase nabídneme vyšší pozici, případně uvítáme 
hlavní pracovní poměr. 
o Pokud nejste zdejší, pomůžeme Vám najít bydlení a první tři měsíce 
Vám přispějeme 1.500,- Kč. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14745150712 

 

Požadovaná profese: Noční hlídači 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Robert Trnovec, tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Noční provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost 
Náplň práce: noční ostraha provozovny 
Výhody: příspěvek na stravné, prodloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou, pracovní oděv 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888310747 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Šromová Martina, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výhodou, není však 
podmínkou. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385210746 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 



  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 

  Místo výkonu práce: 
Pharm Invest s.r.o. - Zlín DM drogerie - Tyršovo nábř., Tyršovo nábřeží 
5496, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385140712 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest s.r.o. - Napajedla, Nábřeží 1357, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výhodou, není však 
podmínkou. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385180773 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest s.r.o. - Zlín Nábřeží, Nábřeží 5428, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martina Šomová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, praxe výhodou, není však 
podmínkou. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385190764 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 



Pracoviště 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: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost 
 
Pozn. doporučenky nemůžeme potvrzovat do 3 dnů, jelikož jezdíme po 
celé republice. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467450741 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 
Certifikát strážný 68-008-E popř. zajistíme. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14593530788 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 

  Místo výkonu práce: 
Pharm Invest s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 
Certifikát strážný 68-008-E popř. zajistíme. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14593560761 



 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest s.r.o. - Kvítková, Zlín, Kvítková 4352, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 
Certifikát strážný 68-008-E popř. zajistíme. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14593410702 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest s.r.o. - třída T. B., třída Tomáše Bati 4074, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 
Certifikát strážný 68-008-E popř. zajistíme. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14593520797 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pharm Invest s.r.o., IČ 27786315 
  Místo výkonu práce: Pharm Invest s.r.o. - Prštné, Přímá 671, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost, praxe výhodou, není však podmínkou. 
Certifikát strážný 68-008-E popř. zajistíme. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14593490727 



 

Požadovaná profese: Ostraha prodejen 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 

  Místo výkonu práce: 
Bohemia Marten Plus s.r.o. - Otrokovice, Dr. E. Beneše 1914, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Pavla Liebertzová, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
p.liebertzova@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění ostrahy maloobchodní prodejny , dodržování 
daných bezpečnostních předpisů, spolupráce při zadržení osob 
páchajících trestnou činnost 
Požadujeme: věk min. 18 let, čistý Výpis z trestního rejstříku, fyzickou 
zdatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, flexibilitu, 
schopnost jak samostatné tak týmové práce, praxe v oblasti security a 
Cerfifikát strážného (výhodou) 
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti se zaručenou pravidelnou mzdou 
v hotovosti či na účet, nástupní hodinová sazba 85,-Kč/hod, při odvádění 
kvalitní práce adekvátní růst hodinové mzdy, odměny za zadržení osob 
při páchání trestné činnosti, přístup do firemního systému kde lze on-line 
kontrolovat naplánování směn, odpracované hodiny, aktuální výdělek, 
odměny za výkon 
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14913010764 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejen 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 
  Místo výkonu práce: Bohemia Marten Plus s.r.o. - Vizovice, Zlínská 1227, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Pavla LIEBERTZOVÁ, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
nabor.ostrava@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, d, praxe 
výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme.  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15714930716 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejen 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 

  Místo výkonu práce: 
Bohemia Marten Plus s.r.o. - Penny Market Valašské Klobouky, 
Cyrilometodějská 1018, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: 
Pavla Liebertzová, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
nabor.ostraha@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav, praxe výhodou ne však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme. 
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 
Tel.kontakt: Liebertzová Pavla, tel.: 606 333 112 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875350771 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 
  Místo výkonu práce: Bohemia Marten Plus s.r.o. - Okužní, Zlín, Okružní 5454, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: 
Pavla Liebertzová, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
p.liebertzova@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme!  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15530030771 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 

  Místo výkonu práce: 
Bohemia Marten Plus s.r.o. - Bartošova, Zlín, Bartošova 4393, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Pavla Liebertzová, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
p.liebertzova@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 



  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme!  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15530010789 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 
  Místo výkonu práce: Bohemia Marten Plus s.r.o. - Zlaté jablko, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Pavla Liebertzová, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
nabor.ostrava@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost,  
Vhodné i pro OZP s přihlédnutím ke 12-ti hodinovým pracovním směnám, 
Požadujeme aspoň minimální praxi v security . Certifikát strážného 
zajistíme!  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935210732 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 
  Místo výkonu práce: Bohemia Marten Plus s.r.o. - Zlín, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Pavla LIEBERTZOVÁ, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
nabor.ostrava@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost,  
Vhodné i pro OZP s přihlédnutím ke 12-ti hodinovým pracovním směnám, 
Požadujeme aspoň minimální praxi v security . Certifikát strážného 
zajistíme!  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935480780 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny 



  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bohemia Marten Plus s.r.o., IČ 06227155 

  Místo výkonu práce: 
Bohemia Marten Plus s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1205, Malenovice, 
763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Pavla LIEBERTZOVÁ, tel.: +420 606 333 112, e-mail: 
nabor.ostrava@bohemiaplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 89 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost,  
Vhodné i pro OZP s přihlédnutím ke 12-ti hodinovým pracovním směnám, 
Požadujeme aspoň minimální praxi v security . Certifikát strážného 
zajistíme!  
Pro informování ohledně pracovního místa volat na níže uvedený telefon. 
Nechodit na pobočku! 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935460798 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385170782 

 

Požadovaná profese: Ostraha prodejny. 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Martina Šromová, tel.: +420 731 988 699 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14529880746 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ochrany 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Eagle Eyes a.s., IČ 01502875 
  Místo výkonu práce: Eagle Eyes a.s. - Lípa, Lípa 
  Komu se hlásit: Chytilová Renata, tel.: +420 734 235 476, e-mail: office@hb-group.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 11 792 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníky s čistým trestním rejstříkem na pozici strážný.  
Pracovní náplň se odvíjí od požadavku zákazníka. Pracovní místo je 
vyhrazeno pro osobu OZP.  
Za svědomitost, spolehlivost a nízkou nemocnost ODMĚNY.  
Zajistíme osvědčení o získání kvalifikace.  
Výhody: Stravenky, ošatné, vstupní jednorázová odměna až Kč 5000, -, 
Flexi pasy.  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994590737 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ochrany 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Eagle Eyes a.s., IČ 01502875 
  Místo výkonu práce: Eagle Eyes a.s. - Halenkovice, Halenkovice 
  Komu se hlásit: Chytilová Renata, tel.: +420 734 235 476, e-mail: office@hb-group.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 11 792 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníky s čistým trestním rejstříkem na pozici strážný.  
Pracovní náplň se odvíjí od požadavku zákazníka. Pracovní místo je 
vyhrazeno pro osobu OZP.  
Za svědomitost, spolehlivost a nízkou nemocnost ODMĚNY.  
Zajistíme osvědčení o získání kvalifikace.  
Výhody: Stravenky, ošatné, vstupní jednorázová odměna až Kč 5000, -, 
Flexi pasy.  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994450766 

 

Požadovaná profese: Pracovník bezpečnostní agentury 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kontaktní informace jsou uvedeny v poznámce. 
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Noční provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 100 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme čistý TR,spolehlivost,samostatnost, ŘP sk. B výhodou. 
Nástupní hod. mzda je 100,-/hod. Pracovní doba je v harmonogramu dva 
dny 6,00-18,00, dva dny 18,00-6,00, 4 dny volna. Ke mzdě náleží příplatky 
dle ZP, odměny a stravenky. Kontakt Po-Pá 8,00-14,00 na tel. 571 118 451, 
602 772 546. 

Poslední změna: 
25.3.2019 11:22:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15485420762 

 

Požadovaná profese: Pracovník dipsečniku PCO / 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště 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 Míček, 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: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dispečer/ka - člen výjezdové jednotky PCO. Práce spočívá v dálkovém 
dohledu nad bezpečnostními systémy, tel. komunikace s výjezdovými 
vozidly a zákazníky Nutností ŘP sk.B, znalost PC uživatelsky, místopis 
Výhodou bydliště v okolí Nástup od 1.9.2018 nebo dle domluvy Místo 
pracoviště Slušovice. Vhodné i pro +50 , OZZ, ČID  

Poslední změna: 
31.8.2018 12:23:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988470750 

 

Požadovaná profese: Pracovník dipsečniku PCO / výjezdový pracovník 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště 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 Míček, oblastní vedoucí, tel.: +420 734 765 347, e-mail: 
slusovice@moba-sl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dispečer- člen výjezdové jednotky PCO. Práce spočívá v dálkovém 
dohledu nad bezpečnostními systémy, tel. komunikace s výjezdovými 
vozidly a zákazníky Nutností ŘP sk.B, znalost PC uživatelsky, místopis 
Výhodou bydliště v okolí Nástup od 1.10.2018 nebo dle domluvy Místo 
pracoviště Slušovice. Vhodné i pro +50 , OZZ, ČID  

Poslední změna: 
2.11.2018 00:53:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15100980759 



 

Požadovaná profese: Pracovník/pracovnice ostrahy - Decathlon 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: S G. 3 s.r.o., IČ 26233622 
  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Martin Nedavaška, tel.: +420 731 031 391, e-mail: nedavaska@sg3.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Bezpečnostní agentura přijme pro dlouhodobou spolupráci na HPP či 
DPP strážného v prodejně se sportovním vybavením.  
Atraktivní platové ohodnocení, prémie za záchyty!!. 
Pracovní doba Po - Ne 10:00 - 20:30 (vyjma st. svátků). 
Požadujeme: podmínkou je věk 20+ a čistý tr. rejstřík,, fyzickou zdatnost, 
zodpovědnost, certifikát profesní kvalifikace Strážný 68-008-E výhodou, 
případně Vám jej pomůžeme zařídit. 
V případě zájmu zašlete životopis na e-mailovou adresu 
nedavaska@sg3.cz. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832510721 

 

Požadovaná profese: Strážní 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Integra, výrobní družstvo , Zlín, ve zkratce Integra VD Zlín, IČ 00030970, 
http://www.integrazlin.cz 

  Místo výkonu práce: Bartošova 4341, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Strnadová, Christovová, tel.: +420 577 595 253,777 769 312, e-mail: 
strnadova@integrazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzická ostraha majetku 
Požadavky: fyzická zdatnost (více pochůzek), výhodou je osvědčení 
profesní kvalifikace "strážný, 68-008-E", práce je vhodná pro osoby 
zdravotně postižené, nepřetržitý provoz, trestní bezúhonnost Životopisy 
zasílejte na mail: strnadova@integrazlin.cz 
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 8:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15569810762 

 

Požadovaná profese: strážný, vrátný 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MOBA Security s.r.o., IČ 29205654 
  Místo výkonu práce: MOBA Security s.r.o. - Neubuz, Neubuz 165, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Img. David Míček, 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 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náborový příspěvek 4000 Kč. Pozice vymezena pro osoby s ČID, PID, 
OZP, ZTP, OZZ. Nabízíme dlouhodobě stabilní práci, pravidelnou mzdu, 
služební oděv, ošatné, solidní jednání. Požadujeme spolehlivost, čistý 
trestní rejstřík 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15600840771 

 

Požadovaná profese: Strážný, vrátný 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MOBA Security s.r.o., IČ 29205654 
  Místo výkonu práce: MOBA Security s.r.o. - Vizovice, Říčanská 1191, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Ing. David Míček, 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 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovník ostrahy / vrátný/ ve výrobním podniku ve Vizovicích do 
nepřetržitého provozu. Náborový příspěvek 4000 Kč. Pozice vymezena 
pro osoby s ČID, PID, OZP, ZTP, OZZ na plný nebo zkrácený úvazek. 
Nabízíme dlouhodobě stabilní práci, pravidelnou mzdu, služební oděv, 
ošatné, solidní jednání. Požadujeme spolehlivost, čistý trestní rejstřík. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15660990762 

 

Požadovaná profese: Strážný/detektiv 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SONYA FUNNY WORK s.r.o., IČ 05750237 

  Místo výkonu práce: 
SONYA FUNNY WORK s.r.o. - Zlaté Jablko, Zlín, DM Drogerie, náměstí 
Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dočekalová Milena, tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce při 
zadržení osob páchající trestnou činnost 
Požadavky: čistý výpis z trestního rejstříku, certifikát strážného výhodou, 
praxe v oblasti security výhodou, umění jednat s lidmi, základy etiky. 
Preferujeme zkušenosti 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628570743 

 

Požadovaná profese: Vrátní - hlídači 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště 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: Milan Strnadel, tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost, zodpovědnost 
plná pohyblivost (obchůzky trvají max. 30min) 
denní, noční směny, beztrestnost  

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765150720 

 

Požadovaná profese: Vrátný(á) / Informátor(ka) 
  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AGP PLUS SERVICE s.r.o., IČ 27611388 

  Místo výkonu práce: 
AGP PLUS SERVICE s.r.o. - Otrokovice 2, tř. Tomáše Bati 1740, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Kučová Iveta, tel.: +420 730 156 770, e-mail: iveta.kucova@agpplus.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola objektu, obsluha EZS, klíčový režim, kontrola 
zaměstnanců zákazníka, obchůzková činnost v areálu objektu, kontrola, 
zapisování vozidel, zapisování návštěv. 
Požadujeme: bezúhonnost (čistý výpis z RT), samostatnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, příjemné vystupování, certifikát strážného výhodou. 
Nabízíme: nepřetržitá pracovní doba 6:00 hod. - 18:00 hod., 18:00 - 6:00 
hod. 
- mzda 13 350,00 Kč/měsíc + stravenky v nominální hodnotě 60,00 Kč + 
osobní ohodnocení 
- jistotu pravidelného příjmu vypláceného v souladu s právními přepisy. 
V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 730 156 
770 nebo zašlete svůj životopis 
na e-mail: iveta.kucova@agpplus.cz. 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659540709 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: SONYA FUNNY WORK s.r.o., IČ 05750237 

  Místo výkonu práce: 
SONYA FUNNY WORK s.r.o. Penny Market, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Dočekalová Milena, tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce při 
zadržení osob páchající trestnou činnost 
Požadavky: čistý výpis z trestního rejstříku, certifikát strážného výhodou, 
praxe v oblasti security výhodou, umění jednat s lidmi, základy etiky. 
Preferujeme zkušenosti 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628630786 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: SONYA FUNNY WORK s.r.o., IČ 05750237 

  Místo výkonu práce: 
SONYA FUNNY WORK s.r.o. - Kaufland, Otrokovice, Dr. E. Beneše 1914, 
765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Dočekalová Milena, tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz, 
adresa: DM Drogerie, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce při 
zadržení osob páchající trestnou činnost 
Požadavky: čistý výpis z trestního rejstříku, certifikát strážného výhodou, 
praxe v oblasti security výhodou, umění jednat s lidmi, základy etiky. 
Preferujeme zkušenosti 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628240749 

 

Požadovaná profese: Pracovníci pro ruční mytí vozidel 
  Pracovníci pro ruční mytí vozidel (9122) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Vystrčil, IČ 48487147 

  Místo výkonu práce: 
Miroslav Vystrčil - Autobazar California, Uherskobrodská 961, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Miroslav Vystrčil, tel.: +420 602 782 428, e-mail: info@autocalifornia.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 21.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

9122 - Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci 
autoservisu 
Náplň práce: čištění interiérů a exteriérů vozidel, běžná údržba vozidel 
Požadavky: ŘP sk. B 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15126610778 

 

Požadovaná profese: Asistenti při dopravě osob se zdravotním postižením a seniorů 

  
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633 
  Místo výkonu práce: Handicap Zlín, z.s. - Zálešná, Zálešná I 4057, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Aleš Chudárek, tel.: +420 603 385 392, e-mail: handicap@handicap.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomoc a dohled při individuální přepravě vozíčkářů, lidí s mentálním 
postižením a seniorů (speciálně upravenými vozidly) - po Zlínsku.  
Služba především od 6,00 - 9,00 h. a pak 11,30 - 14,30 h. 
Požadavky: bezúhonnost, spolehlivost, vztah k cílové skupině. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954190722 

 

Požadovaná profese: Pečovatelé 

  
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548 
  Místo výkonu práce: Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Irena Horková, tel.: +420 604 235 069, e-mail: 
pecovatelskasluzna@napajedla.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 120 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pečovatelské úkony - především senioři 
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B / aktivní řidič 
Absolvovaný kurz Pracovník v sociálních službách je VÝHODOU  

Poslední změna: 
21.6.2018 01:53:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14665410795 

 

Požadovaná profese: 
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních 
služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče, pečovatelka v sociálních 
službách 

  
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Charita Zlín, IČ 44117434, http://www.zlin.caritas.cz 
  Místo výkonu práce: Charita Zlín - Broučkova, Broučkova 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, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stručný popis pracovní činnosti 
REALIZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
2. pomoc při osobní hygieně  
3. pomoc při podání stravy 
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(přímá péče o uživatele, dodržování provozních předpisů, úklid prostorů, 
provádění administrativních úkonů); komunikace s uživateli služby - 



senioři, zvládání krizových situací, znalost postupu při stížnosti ze strany 
uživatele služby, spolupráce při naplňování standardů kvality v sociálních 
službách) 
VYKONÁVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZEJMÉNA: 
1. řízení vozidla  
2. uživatelská práce s PC 
Výhody: poukázky na stravu, řádná dovolená 25 dnů, duchovní podpora 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914490756 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v soc. službách - osobní asistentka vozičkářům 

  
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633 
  Místo výkonu práce: Handicap Zlín, z.s. - Zálešná, Zálešná I 4057, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Aleš Chudárek, tel.: +420 603 385 392, e-mail: handicap@handicap.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomoc (osobní asistence) mladým vozíčkářům v jejich domácím 
prostředí s úkony a činnostmi, které sami nezvládají: dopomoc při 
oblékání, hygieně, toaletě + příprava stravy, péče o domácnost apod. 
Služby: denní 12 h, noční 12 h. 
Požadavky: kvalifikace dle Zákona 108/2006 Sb., bezúhonnost, 
spolehlivost. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954100706 

 

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách 

  
Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a 
pečovatelé v oblasti domácí péče (53222) 

  Počet volných míst: 3 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: VČELKA senior care o.p.s., IČ 24732915 
  Místo výkonu práce: VČELKA senior care o.p.s. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jana Vargová, tel.: +420 601 151 311, e-mail: zlin@senior-care.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: aktivní řidič, ŘP sk. B, vlastní automobil (cestovní náhrady 
jsou propláceny), výpis z RT, zdravotní způsobilost, kurz pracovníka v 
sociálních službách výhodou, nikoli podmínkou, lze si ho dodělat při 
nástupu - zařídí organizace. 
Náplň: péče o klienty v jejich domácím prostředí (dohled, pomoc a 
podpora při osobní hygieně, stravování, zvládání běžných úkonů) 
Výhody: osobní ohodnocení a odměny, stravenky, příspěvek na telefon a 
praní prádla, 5 týdnů dovolené. 

Poslední změna: 
5.2.2019 02:41:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15697620775 

 

Požadovaná profese: pečovatelka 



  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb seniorům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Bc Ludmila Weinhönigová, sociální pracovník, tel.: +420 725 440 514, e-
mail: weinhönigova@hvezdazu.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 7,5 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 19 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve třísměnném nebo jednosměnném provoze, v dobrém kolektivu. 
Jedná se o přímou obslužnou péči u klientů, kteří se již v důsledku 
úbytku svých psychických a fyzických sil nejsou schopni o sebe v plné 
míře postarat. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15650860761 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 
  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

  Místo výkonu práce: 
SANATORIUM TOPAS s. r. o. - Vizovice, Chrastěšovská 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 1.3.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 do 19 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Kurz - Pracovník v sociálních službách (není podmínkou 
nástupu), manuální dovednost, kreativitu, kladný přístup k seniorům, 
flexibilitu, zodpovědný přístup, komunikační dovednosti, ochotu pracovat 
v týmu, občanskou a morální bezúhonnost. Práce v sociálních službách 
výhodou.  
Nabízíme práci v dynamickém a vstřícném kolektivu, 5 týdnů dovolené, 
možnost stravování pro zaměstnance, zaměstnanecké benefity. 
Zájemci o pracovní místo mohou zasílat životopisy na e-mail nebo se 
hlásit telefonicky (PO - PA od 8:00 do 15:00). 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726700793 

 

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách 
  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Domov pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, http://www.ds-lukov.cz 
  Místo výkonu práce: Domov pro seniory Lukov, p. o. - sídlo, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: 
Iva Kvapilová, tel.: +420 577 911 623,730 585 581, e-mail: kvapilova@ds-
lukov.cz 

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



  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 690 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: kladný vztah ke klientům, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav 
Náplň práce: poskytování přímé obslužné péče o klienty v nepřetržitém 
provoze (hygienická péče, polohování, podávání stravy). 
Výhody: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, po zkušební době 
osobní příplatek  

Poslední změna: 
17.11.2018 01:56:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15356870736 

 

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení 
  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 

  Místo výkonu práce: 
NADĚJE - Otrokovice, tř. Spojenců, tř. Spojenců 1247, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Lucie DUBINOVÁ, tel.: +420 770 106 530, e-mail: 
lucie.dubinova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Dovolená navíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních službách 108/2006 
Sb.; zkušenost práce s lidmi s mentálním postižením; dobré komunikační 
schopnosti, odolnost vůči stresu, příjemné vystupování, dobrou 
organizaci práci dne; praxi s poskytováním přímé obslužné péče; 
uživatelská práce na PC; zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství; 
trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; 
Náplň práce: Pomoc, prohlubování a upevňování hygienických návyků 
uživatelů služeb, prohlubování a upevňování společenských návyků 
uživatelů služeb, pomoc a podpora při běžných denních činnostech, 
vytváření a rozvíjení pracovních návyků, vedení volnočasových aktivit 
podporujících rozvoj osobnosti, vedení sociální dokumentace atd. 
Nabízíme: plný úvazek na dobu určitou s možností prodloužení, příplatky, 
roční odměny, příspěvek na stravování, šest týdnů dovolené; další 
vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi; kvalitní, tvůrčí a 
kolegiální zázemí organizace, která v Otrokovicích působí již 26 let. 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: jana.janeckova@nadeje.cz  
CV elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 
uvést: pracovník v sociálních službách CHB 
Nabízíme: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935300748 

 

Požadovaná profese: Asistent/Asistentka prodeje a servisu motocyklů 
  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (52499) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost kancelářského softwaru, výhodou je znalost soft. 
Pohoda, zkušenosti se správou sociálních sítí, tvorbou newsletterů a PPC 
kampaní, základní znalost anglického jazyka 
Náplň práce: správa e-shopu, reklamní aktivity, sociální sítě, newslettery, 
jednoduché bannery, organizace pořádaných akcí, administrativa sekce 
motocyklů a servisu.  
Vzdělání v oblasti marketingu není nutné - důležité jsou znalosti a přehled 
v tomto oboru + chuť učit se nové věci. 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14616600783 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (52499) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: INEL trend s.r.o., IČ 26308363 
  Místo výkonu práce: Pod Kalvárií 417, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Vlastimil WASSERRAB, tel.: +420 604 461 913, e-mail: 
inel.trend@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodavač/ka - elektroinstalační prodejna. 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 hodin. 

Poslední změna: 
6.11.2018 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15267830750 

 

Požadovaná profese: Informátor 
  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (42220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kontaktní informace jsou uvedeny v poznámce. 
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 120 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pozice pro evidenci nakládky a vykládky materiálů. Práce v 
harmonogramu na ranní směny 6,00-18,00 (cca 15 směn v měsíci) bez SO 
a NE. Nástupní mzda 120,-/hod + měsíční odměny po zapracování. 
Poskytujeme stravenky v hodnotě 60,-. Nutná znalost práce na PC. 
Vhodné pro OZZ. Kontakt PO - PÁ od 8,00-14,00 na tel. 571 118 451, 602 
772 546 

Poslední změna: 
28.3.2019 11:17:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15999470710 

 

Požadovaná profese: Pracovníci klientského centra 
  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (4222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - Zlín, třída 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 25 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníky v rámci projektu klientského 
centra, zejména pak technická podpora. Důležitá je znalost operačního 
systému Android, z největší části je pracovní náplň tvořena telefonickou 
a emailovou komunikací, dalšími komunikačními kanály, které pracovník 
klientského centra obsluhuje, je chat a sociální sítě. Nejedná se o aktivní 
telemarketing, nýbrž o zákaznický servis 
Výhody: příspěvek na stravné  

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783440754 

 

Požadovaná profese: Pracovníci klientského centra rumunsky hovořící 
  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (4222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 
  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - Zlín, třída 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 25 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníky v rámci projektu klientského 
centra, pracovní náplň je tvořena telefonickou a emailovou komunikací, 
dalšími komunikačními kanály, které pracovník klientského centra 
obsluhuje, je chat a sociální sítě. Nejedná se o aktivní telemarketing, 
nýbrž o zákaznický servis 
Požadavky: znalost jak českého tak rumunského jazyka, součástí práce 
bude komunikace v rumunském jazyce 
Výhody: příspěvek na stravné  

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783430763 

 

Požadovaná profese: Lékař pracující pod dohledem 
  Praktičtí lékaři (2211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Lázeňská poliklinika, Lázeňské náměstí 554, 763 
26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Vladimíra Juřeníková, tel.: +420 577 682 204, e-mail: 
jurenikova@lazneluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, způsobilost k výkonu 
povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., dobrá znalost českého 
jazyka, uživatelská znalost práce na PC, spolehlivost, samostatnost, 
týmová práce a klientský přístup 
Platové podmínky dle dohody a Karierního řádu 
Výhody: Pracovní doba jen 7,5 hod., 25 dnů řádné dovolené, služební byt 
v Luhačovicích, zajímavá a tvůrčí práce ve společnosti s dlouholetou 
tradicí, aktivní podpora dalšího vzdělávání, úhrada ročního členského 
příspěvku ČLK, zaměstnanecké stravování, zvýhodněné výměnné 
rekreace, příspěvek na penzijní připojištění, levný tarif u T-mobile. 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13446810756 

 

Požadovaná profese: Lékař/ka 
  Praktičtí lékaři (2211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 44 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je příjem pacientů podle zaslaných a schválených 
lázeňských návrhů, rozpis léčebných procedur, kontrola průběhu léčby, 
vypracování propouštěcí zprávy u lázeňských pacientů a některých 
skupin léčených krátkodobých pobytů. Pracujeme s programem Medicus. 
Vhodné i pro důchodce s odpovídajícím vzděláním. 
Výhody: příspěvek na stravu, prémie. 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890890758 

 

Požadovaná profese: Praktický lékař pro děti a dorost 
  Praktičtí lékaři pro děti a dorost (22112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MALÉ ZDRAVÍ a.s., IČ 01881621 
  Místo výkonu práce: MALÉ ZDRAVÍ a.s. - Zlín, Dlouhá 5617, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Přemysl Kantor, tel.: +420 775 671 213, e-mail: 
premysl.kantor@malezdravi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 90 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Provozujeme ambulance lékařů pro děti a dorost - MALÉ ZDRAVÍ a pro 
posílení našeho týmu hledáme kolegyni/kolegu - lékaře do ordinace 
praktického lékaře pro děti a dorost 
Požadujeme lékaře s atestací z PLDD, (odbornost 002;L3), příjemné 
vystupování, trestní bezúhonnost. 
Zaměstnanecké výhody: Nástupní plat 90 tis. Kč, navýšení mzdy po 3 
měsících, práce na plný i zkrácený úvazek, možnost služebního 
automobilu, 25 dnů dovolené, mobilní telefon, denní provoz, bez služeb, 
bez sobot a nedělí, příjemné pracovní prostředí, podpora dalšího 
vzdělávání. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
28.12.2018 01:56:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15509490730 

 

Požadovaná profese: Praktičtí lékaři pro dospělé - asistenti 
  Praktičtí lékaři pro dospělé (22111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o., IČ 29297231 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Andrea Navrátilová, tel.: +420 777 568 598, e-mail: 
navratilova@sdruzeneordinace.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Soukromá ambulance hledá lékaře pro výkon lékařské péče pro dospělé v 
ambulantní sféře. 
Vhodné pro lékaře s nemocniční praxí, bez praxe v ambulantní sféře, pro 
cizince splňující tyto požadavky a ovládající ČJ, případně pro důchodce.  
Atestace není nutná, vyžadujeme však praxi alespoň 24 měsíců. 
Nabízíme dobré platové podmínky, výkon praxe v zavedené soukromé 
ambulanci ve Zlíně-Malenovicích. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114650746 

 

Požadovaná profese: Operátoři skladu, odborný prodejce 
  Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Habako group s. r. o., IČ 60734191 
  Místo výkonu práce: Habako group s. r. o. - Lhotka, Lhotka 98, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Tomáš Černota, tel.: +420 604 209 721, e-mail: alena.cernotova@habako.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba od 7: 00 - 15:00 pondělí až pátek. Náplní práce je obsluha 
zákazníků na prodejně, vychystávání a balení zboží na rozvoz, zaslání či 
vyzvednutí.  
Výhody: práce na PC (Word, Excel..); účetní program, fyzická zdatnost, 
dobrá komunikace, řidičský průkaz skupiny B 
Výhody: stravenky  

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984920710 



 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bedřich Hruška, IČ 10613528 
  Místo výkonu práce: Bedřich Hruška Zlín, Přímá 671, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hruška Roman Hruška Bedřich, tel.: +420 608 824 884,608 637 151, e-mail: 
info@exotic-zoo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné pro chovatele domácích zvířat, absoloventy Střední zemědělské 
školy nebo Zemědělských učilišť, zajistíme kvalifikaci a všechny 
potřebné povolení.  

Poslední změna: 
18.12.2018 02:15:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484900745 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka kol, vedoucí prodejny 
  Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Mototrading, spol. s r.o., IČ 17049695 

  Místo výkonu práce: 
Mototrading, spol. s r.o. - Otrokovice, Komenského 196, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Renata Vávrová, tel.: +420 775 757 744, e-mail: 
straznice072@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do cykloprodejny v Otrokovicích přijmeme zaměstnance na plný nebo 
zkrácený úvazek. Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen) vzdělání. 
Pouze pro osoby s částečným inval. důchodem . Nástup od 1. 2. 2019. 
Znalost cyklistického sortimentu a servisu kol výhodou., ne podmínkou. 
Mzda Kč 20.000,--/měsíc.  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659560788 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka, pomocná síla, brigádníci 
  Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bedřich Hruška, IČ 10613528 
  Místo výkonu práce: Bedřich Hruška Zlín, Přímá 671, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Hruška Roman Hruška Bedřich, tel.: +420 608 824 884,608 637 151, e-mail: 
info@exotic-zoo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 8 500 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné pro chovatele domácích zvířat, absoloventy Střední zemědělské 
školy nebo Zemědělských učilišť, zajistíme kvalifikaci a všechny 
potřebné povolení.  

Poslední změna: 
18.12.2018 02:15:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15484960788 

 

Požadovaná profese: Prodavači potravinářského zboží 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - T., Tečovice 
  Komu se hlásit: Eliška Krajčová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na pozici Prodavač potravinářského zboží přijmeme pracovitého a 
pečlivého uchazeče 
Náplní práce je prodej zboží a pokrmů v bufetu, pomocné práce při 
chystání pokrmů a úklidové práce v budově. 
Pracovní doba je rozvržena na dvě směny (8 hodin) + víkendové směny. 
Výhody: mimo zázemí stabilní společnosti působící na trhu gastronomie 
a ubytování již řadu let, nabízíme i širokou škálu firemních benefitů jako 
slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i zdarma různé druhy 
vzdělávání a školení. 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497950737 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: H R U Š K A , spol. s r.o., IČ 19014325 

  Místo výkonu práce: 
H R U Š K A , spol. s r.o. - MO č. 369 Hřivinův Újezd 141, Hřivínův Újezd 
141, 763 07 Velký Ořechov 

  Komu se hlásit: Jarmila Nováková, vedoucí prodejny, tel.: +420 725 755 032 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 38,75 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 8.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 97,3 do 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
• obsluha zákazníků 
• doplňování zboží na prodejně 
• práce na pokladně 
• kontrola záruční lhůty a správnosti cen 
• další práce, související s chodem maloobchodní prodejny 
 
Požadujeme: 
• spolehlivost 
• chuť pracovat 
• prax v uzeninách výhodou 
 
Nabízíme: 
• stabilní zaměstnání v české společnosti  
• stravenky v hodnotě 60 Kč 



• prémie dle obratu prodejny 
• příspěvek na praní pracovních oděvů 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• odměny při pracovních a životních výročích 
• různorodou práci 
• nástup dle dohody a možností uchazeče 
• vstupní zaškolení přímo na prodejně 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného 
místa: 15715500785 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: H R U Š K A , spol. s r.o., IČ 19014325 

  Místo výkonu práce: 
H R U Š K A , spol. s r.o. - MO č. 369 Hřivinův Újezd 141, Hřivínův Újezd 
141, 763 07 Velký Ořechov 

  Komu se hlásit: Jarmila Nováková, vedoucí prodejny, tel.: +420 725 755 032 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 38,75 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 115 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
• obsluha zákazníků 
• doplňování zboží na prodejně 
• práce na pokladně 
• kontrola záruční lhůty a správnosti cen 
• další práce, související s chodem maloobchodní prodejny 
 
Požadujeme: 
• spolehlivost 
• chuť pracovat 
• prax v uzeninách výhodou 
 
Nabízíme: 
• stabilní zaměstnání v české společnosti  
• stravenky v hodnotě 60 Kč 
• prémie dle obratu prodejny 
• příspěvek na praní pracovních oděvů 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• odměny při pracovních a životních výročích 
• různorodou práci 
• nástup dle dohody a možností uchazeče 
• vstupní zaškolení přímo na prodejně 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného místa: 
15822910728 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: H R U Š K A , spol. s r.o., IČ 19014325 

  Místo výkonu práce: 
HRUŠKA, spol.s.r.o. - MO č. 528 Ševcovská 1556/3, 760 01 Zlín, 
Ševcovská 1556/3, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Chmelová, inspektorka MO, tel.: +420 725 755 032, e-mail: 
zdena.chmelova@gmail,com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 97,3 do 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
• obsluha zákazníků 
• doplňování zboží na prodejně 
• práce na pokladně 
• kontrola záruční lhůty a správnosti cen 
• další práce, související s chodem maloobchodní prodejny 
 
Požadujeme: 
• spolehlivost 
• chuť pracovat 
• prax výhodou 
 
Nabízíme: 
• stabilní zaměstnání v české společnosti  
• stravenky v hodnotě 60 Kč 
• prémie dle obratu prodejny 
• příspěvek na praní pracovních oděvů 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• odměny při pracovních a životních výročích 
• různorodou práci 
• nástup dle dohody a možností uchazeče 
• vstupní zaškolení přímo na prodejně 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného 
místa: 15999960754 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MP Krásno, a.s., IČ 25572890 
  Místo výkonu práce: MP Krásno, a.s. - Slušovice, nám. Svobody 180, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Tomešek Zdeněk, tel.: +420 724 367 039, e-mail: prace@krasno.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru prodavač/-ka , praxe s prodejem masa a 
uzenin, s porcováním masa a přípravou polotovaru 
Otevírací doba: Po - St 07.00 - 15.30 hod., Čt - pá 07.00 - 17.00 hod., So 
07.00 - 11.00 hod. 
Nabízíme: práce na hlavní pracovní poměr, zázemí prosperující 
společnosti, odpovídající finanční ohodnocení, systém firemních benefitů 
- příspěvek na penzijní pojištění, 25 dnů dovolené , lázeňské pobyty, 
zaměstnanecké balíčky, zvýhodněné tarify el. energie a volání, roční 
odměna atd.  

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003510760 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - brigádníci 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MP Krásno, a.s., IČ 25572890 
  Místo výkonu práce: MP Krásno, a.s. - Slušovice, nám. Svobody 180, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Tomešek Zdeněk, tel.: +420 724 367 039, e-mail: prace@krasno.cz 

Vlastnosti volného místa 



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

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 84 do 84 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru prodavač/-ka , praxe s prodejem masa a 
uzenin, s porcováním masa a přípravou polotovaru 
Otevírací doba: Po - St 07.00 - 15.30 hod., Čt - pá 07.00 - 17.00 hod., So 
07.00 - 11.00 hod. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003500769 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka prodejny masa a uzenin 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště 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, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyučení v oboru prodavač/ka nebo praxi na prodejně, praxe 
v prodeji masa/uzenin velkou výhodou, pracovitost, zodpovědnost, 
spolehlivost, komunikativnost.  
Možnost prodloužení smlouvy na neurčito.  
Výhody: zaměstnanecké balíčky a slevy, tři dny dovolené navíc, přísp. 
zaměstnavatele na penz. připojištění až 4 200Kč ročně, příspěvek na 
dopravu nad 20Km a další. 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579290766 

 

Požadovaná profese: Zástupci vedoucí prodejny 
  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MP Krásno, a.s., IČ 25572890 
  Místo výkonu práce: MP Krásno, a.s. - Slušovice, nám. Svobody 180, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Tomešek Zdeněk, tel.: +420 724 367 039, e-mail: prace@krasno.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení v oboru prodavač/-ka , praxe s prodejem masa a 
uzenin, s porcováním masa a přípravou polotovaru, dále praxe s vedením 
prodejny a kolektivem zaměstnanců 
Otevírací doba: Po - St 07.00 - 15.30 hod., Čt - pá 07.00 - 17.00 hod., So 
07.00 - 11.00 hod. 
Výhody: práce na hlavní pracovní poměr, zázemí prosperující 
společnosti, odpovídající finanční ohodnocení, systém firemních benefitů 
- příspěvek na penzijní pojištění, 25 dnů dovolené , lázeňské pobyty, 
zaměstnanecké balíčky, zvýhodněné tarify el.energie a volání, roční 
odměna atd.  



Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003520751 

 

Požadovaná profese: Prodavači smíšeného zboží 
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sanytrák, s. r. o., IČ 26305259, http://www.sanytrak.cz 
  Místo výkonu práce: Sanytrák, s.r.o., Horní Lhota 212, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Irena Križková, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 do 30.8.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provozní doba: 6:30 - 18:00 hodin včetně sobot. 
Požadujeme: samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, 
trestní bezúhonnost. 
Podmínka: V případě dojíždění je nutné vlastnit řidičské oprávnění sk. B a 
mít možnost se vozidlem dopravovat - je zde špatné autobusové spojení. 
Kontaktujte emailem nebo osobně na adrese Horní Lhota 191, 763 23 
pondělí-pátek od 8:00 do 12:00. 

Poslední změna: 
7.12.2018 08:15:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14828700789 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - pokladní 
  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

Pracoviště 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: rpostava@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem.  
Náplní práce je vychystávání zboží, práce v pokladně a obslužném pultu.  

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742420710 

 

Požadovaná profese: Prodavači smíšeného zboží (52231) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Švéda, IČ 14639564 
  Místo výkonu práce: 1. května 1035, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 
  Komu se hlásit: Jiří Švéda, tel.: +420 577 331 650 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 25.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní znalost PC výhodou, příjemné vystupování k 
zákazníkům. 
Prac.doba: od 6.00 do 13.30 hod. a od 13.00 - 20.00 hod., 1x za 14 so, ne.  
POZN: Zájemci se hlásí nejprve tel. 

Poslední změna: 
26.1.2019 04:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15649060732 

 

Požadovaná profese: Obchodníci - prodejci do prodejny stavebnin 
  Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu (52237) 

Pracoviště 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, Březnická 5461, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Hřib, tel.: +420 725 502 284, e-mail: aleshrib@ergovh.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru vítána - jedná se o prodej stavebního materiálu ve 
stavebninách ve Zlíně 
Osobní návštěva na prodejně v době od 7:00 do 16:00 hod.  

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15590960739 

 

Požadovaná profese: Podavači - vinotéka, dárková prodejna 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vladimír Bystřický, IČ 44102186 
  Místo výkonu práce: Vladimír Bystřický - Luhačovice, Dr. Veselého 1042, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Vladimír Bystřický, tel.: +420 603 210 638 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej ve vinotéce, dárkové prodejně 
Požadavky: základní vzdělání + praxe nebo vyučení v oboru 
Pracovní doba: Po-Pá 9-18 hod, So,Ne volné 
Výhodou bydliště v okolí Luhačovic 

Poslední změna: 
29.8.2018 01:57:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14972110730 

 

Požadovaná profese: Prodavač / ka květin 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Orchidea Flora s.r.o., IČ 24794899 

  Místo výkonu práce: 
Orchidea Flora s.r.o. - Zlín (OC Zlaté Jablko), náměstí Míru 174, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jana Kroupová, tel.: +420 606 705 303, e-mail: viktor.kroupa@gmail.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914660797 

 

Požadovaná profese: Prodavač / prodavačka 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Martin Janík, IČ 18549551 
  Místo výkonu práce: Martin Janík - Slušovice, nám. Svobody 160, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Martin Janík, tel.: +420 603 443 430, e-mail: janik1martin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 22 500 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15677040770 

 

Požadovaná profese: Prodavač / prodavačka 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Škurek, IČ 46893750 

  Místo výkonu práce: 
Miroslav Škurek - Centrum Čepkov - Zlín, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Jitka Škurková, tel.: +420 606 194 842, e-mail: fantazim-
collection@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 98 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v prodeji, příjemné vystupování, spolehlivost, ochota 
pracovat 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977430758 

 

Požadovaná profese: Prodavač /ka - pokladní 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Všemina, Všemina 259, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Jana Kollova, tel.: +420 606 236 817, e-mail: jkollova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu /gyni, 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem. Praxe není podmínkou, rádi Vás zaučíme.  
Vhodné i pro absolventy. 

Poslední změna: 
13.9.2018 01:59:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14972060775 

 



Požadovaná profese: Prodavači 
  Prodavači v prodejnách (5223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 100 CZK JIRKOV, s. r. o., IČ 03623777 
  Místo výkonu práce: 100 CZK JIRKOV, s. r. o. - Zlín, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vladislav Karasev, tel.: +420 774 842 723, e-mail: v.karasev@100czk.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, svědomitost, odpovědnost, komunikační 
dovednosti 
Výhody: při splnění podmínek možnost příspěvků na: 
- ubytování 
- dopravu 
- chůvu 
školení zdarma a prohlubování dovedností, flexibilní složka mzdy (kromě 
fixní částky je komise z prodeje 10%), karierní růst 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15351460755 

 

Požadovaná profese: Prodavači / Provozní pracovníci 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Drahomír Čevela, IČ 18807968 
  Místo výkonu práce: Drahomír Čevela - Zlín, Pod kaštany, třída 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 práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 98,5 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost 
Náplň práce: prodej, příjem a ukládání zboží, asistence handicapovaným 
zaměstnancům 
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, nebo osobně po 
telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15184020713 

 

Požadovaná profese: Prodavači maso - uzeniny 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Beskyd Gastro a.s., IČ 28616413 
  Místo výkonu práce: Beskyd Gastro a.s. - Vizovice, Zlínská 1227, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Žaneta Galoczová, tel.: +420 739 328 971, e-mail: 
zaneta.galoczova@chodura.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: spolehlivost, aktivní přístup k práci, pro-zákaznická 
orientace, příjemné vystupování. zkušenosti v prodeji. 
Nabízíme: zaškolení na našich prodejnách, perspektivní zaměstnání, 
stravenky, dobré plat.podmínky.  
Osobní návštěva po předchozí tel. domluvě. 

Poslední změna: 
1.11.2018 01:59:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15281150790 

 

Požadovaná profese: Prodavač/prodavačka spojovacího materiálu 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: handy corp. s.r.o., IČ 26931109, http://www.handycorp.cz 
  Místo výkonu práce: Handy corp. s.r.o. - Rybníky, Areál Rybníky B 314, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Renata Metelová, e-mail: metelova@handycorp.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: komunikativnost, pracovitost, zodpovědnost, ochotu učit se 
novým věcem, dobrý zdravotní stav, znalost spojovacího materiálu a 
programu MRP výhodou. 
Náplň práce: prodej spojovacího materiálu, obstarávání hotovostních a 
bezhotovostních plateb, objednávky, fakturace, skladování zboží, práce v 
programu MRP. 
Mzdové ohodnoceníje řešeno individuálně, dle znalostí a zkušeností. 
Základní hrubá mzda od 15 tis Kč + měsíční prémie dle tržby prodejny. 
Své životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu, nebo se hlaste 
osobně na prodejně. 
 
Výhody: stravenky, poukázky na volnočasové aktivity, příspěvek na 
penzijní připojištění/životní pojištění, zaměstnanecké slevy, aj. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895070774 

 

Požadovaná profese: Technik a prodejce jízdních kol 
  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stanislav Duháň, IČ 69669724 
  Místo výkonu práce: Stanislav Duháň - Luhačovice Nádražní, Nádražní 298, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Stanislav Duháň, tel.: +420 777 571 044 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: servis a prodej jízdních kol, možnost zaškolení. 
Kontakt osobně, e- mailem : stana@bifu.cz nebo telefonicky na tel. čísle 
777 571 044 dopoledne. 



Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726690705 

 

Požadovaná profese: Prodavači v prodejnách (5223) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Blažena Čížková, IČ 43445209 
  Místo výkonu práce: Čížková Blanka, Masarykova 175, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Blanka Čížková, tel.: +420 731 255 853 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 10 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.10.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost německého jazyka, znalost gastronomie výhodou, 
pracovní doba PO - SO dle dohody 9:30 - 17:00 hod. 
Kontakt: telefonická dohoda předem nutná na tel. čísle: 
731 255 853 od 9:30 - 17:00 hod. 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789800748 

 

Požadovaná profese: Prodavači v prodejnách (5223) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Michaela Šenkeříková, IČ 05592224 

  Místo výkonu práce: 
Michaela Šenkeříková - Koloniál U Sedmi kulí, Nedašov 172, 763 32 
Nedašov 

  Komu se hlásit: Michaela Šenkeříková, tel.: +420 739 448 390, e-mail: info@rancu7kuli.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 8.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 700 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru není podmínkou, spolehlivost, pracovitost, 
příjemné vystupování. 
Směnnost: po domluvě se zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888260792 

 

Požadovaná profese: Asistenti call centra 
  Prodejci po telefonu (52440) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EXTÉRIA s.r.o., IČ 02565366 
  Místo výkonu práce: EXTÉRIA s.r.o. - Zlín, Sokolská 2427, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bolcková Lucie, e-mail: bolckova@exteria.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 17 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: navolávání schůzek pro obchodníky, administrativa, 
uživatelská práce na PC, komunikace s klienty v oblasti BOZP a PO - není 
nutná znalost, vše zaškolíme. 
Požadavky: spolehlivost, výborné komunikační dovednosti, příjemný 
hlasový projev bez logopedických vad 
Výhody: firemní benefity, wellness víkendy, možnost služebního vozidla, 
firemní tel., PC 
možnost karierního a finančního růstu 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13679710763 

 

Požadovaná profese: Frontend Developer 
  Programátoři počítačových aplikací (2514) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: madeo ventures s.r.o., IČ 28321782 
  Místo výkonu práce: Madeo ventures s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 5469, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Denisa Velešíková, e-mail: denisa.velesikova@madeo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 do 30.1.2021 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 70 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
- zodpovědnost 
- vlastní nápady, názory, nad věcmi přemýšlet v souvislostech 
- zajímá se o JS frameworky ANGULAR, REACT 
- znalost JavaScriptu a přehled o základních JS pluginech 
- měl by sis poradit s taskmanažery GULP, GRUNT, WEBPACK 
Kontaktujte emailem nebo osobně na adrese nám. Míru 5469, Zlín. 

Poslední změna: 
14.3.2019 10:20:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676970736 

 

Požadovaná profese: IT programátor , pozice Full Stack Developer 
  Programátoři počítačových aplikací (2514) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: C-LABS R&D s. r. o., IČ 06060935 
  Místo výkonu práce: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Andrea Guzman, e-mail: andrea.guzman@c-labs.ch 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 60 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

2514 - Programátoři počítačových aplikací specialisté 
C-Labs is a young company affiliated to SGS (www.sgs.com) developing 
innovative cloud-based applications which leverage the most recent 
cutting-edge technologies. In this context we invest constantly in the 
research of solutions using both machine learning and deep learning. 
We are looking for software engineers who aim to work in an international 



and dynamic environment in which they constantly face new challenges 
and can bring new ideas to solve them. The candidates must be curios 
and open to learn and explorenew technologies and methodologies. They 
should also will to work hard and to be objective oriented. 
Our office is located in Zlin, however our team is made of people who 
work remotely from various corners of the planet: for this reason we 
expect you to be able to communicate both in written and spoken 
English. 
We would prefer candidates who have experience programming in Java 
and AngularJS. Previous experience with web scraping, text extraction 
and transformation is a strong benefit. 
Výhody: stravenky, notebook, volná pracovní doba, sick days, možnost 
práce z domu,?roční bonus, 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15133970750 

 

Požadovaná profese: PHP developer 
  Programátoři počítačových aplikací (2514) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: madeo ventures s.r.o., IČ 28321782 
  Místo výkonu práce: Madeo ventures s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 5469, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Denisa Velešíková, e-mail: denisa.velesikova@madeo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 do 30.1.2021 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 70 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
- zodpovědnost 
- vlastní nápady, názory, přemýšlet nad věcmi v souvislostech 
- kromě PHP a Nette přehled o trendech v backend vývoji 
- domluví se anglicky nebo to alespoň bude dobře předstíra a doučí se to 
tak rychle, že na to nikdy nepřijdeme 
- sdílí s námi přesvědčení, že Zlín je nejlepší místo pro všechno 
- spolupráce s fronted developery i projektovými pracovníky 
- někdy slyšel, že existuje a ideálně využil verzovací nástroje (GIT), Ruby 
on Rails a javascriptové MVC frameworky (Angular, React) 
Kontaktujte emailem nebo osobně na adrese Nám. Míru 5469, Zlín. 

Poslední změna: 
1.3.2019 00:43:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676890711 

 

Požadovaná profese: Programátor webových aplikací (junior/absolvent) 
  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Microton, s. r. o., IČ 25312464 
  Místo výkonu práce: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Ing. Milan Šustek, e-mail: microton@microton.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme začínající vývojáře webových aplikací. Požadujeme alespoň 
základní znalost HTML/CSS a programování v Javascriptu. Práce je 
vhodná i pro čerstvé absolventy SŠ se zaměřením na IT nebo pro 
uchazeče, kteří se rozhodli přerušit studium IT na VŠ, ale programování je 
přesto baví a chtějí u něj zůstat. Nabízíme příjemné pracovní prostředí v 
moderní budově zlínské fakulty informatiky, dostatečný prostor pro 
nastudování všech potřebných technologií a zaškolení pod vedením 
zkušených kolegů. 

Poslední změna: 
1.2.2019 11:39:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15683250710 

 

Požadovaná profese: Programátoři 
  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: B2A Software Development s.r.o., IČ 03322220 

  Místo výkonu práce: 
B2A Software Development s.r.o. - Zlín, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 
760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petr Kubíček, e-mail: kubicek@b2a.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: programování iOS nebo PHP nebo ANGULAR 
Požadavky: jazyk anglický, odborné dovednosti v programování iOS a 
PHP nebo ANGULAR 

Poslední změna: 
7.2.2019 01:16:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549550760 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Provozní elektromechanici (74123) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: INEL trend s.r.o., IČ 26308363 
  Místo výkonu práce: Pod Kalvárií 417, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Vlastimil WASSERRAB, tel.: +420 604 461 913, e-mail: 
inel.trend@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Elektromontér, vyhláška 50, ŘP sk. B výhodou. 
 
Nabízíme: stravenky 

Poslední změna: 
6.11.2018 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15267780795 

 

Požadovaná profese: Provozní elektromechanici 
  Provozní elektromechanici (74123) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zámek Napajedla s.r.o., IČ 28293452 
  Místo výkonu práce: Zámecká 265, 763 61 Napajedla 



  Komu se hlásit: Hana Mášová, tel.: +420 728 716 023, e-mail: masova.sored@gmail.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme SOU/SŠ, vyučen v oboru elektro, orientace v projektové 
dokumentaci v oblasti elektro, schopnost samostatné práce, manuální 
zručnost, fyzická zdatnost, dobré komunikační a organizační schopnosti, 
řidičský průkaz skupiny B, podmínkou znalost ruského a bulharského 
jazyka slovem i písmem na dobré komunikativní úrovni. 
Výhody: podpora dalšího sebevzdělávání 

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13881690759 

 

Požadovaná profese: PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK 
  Provozní elektromechanici (74123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Fatra, a.s., IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a.s. - Napajedla - sídlo, třída 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba výrobních strojů a zařízení – elektro a měření a 
regulace; 
identifikace a odstraňování závad výrobních strojů a zařízení; provádění 
preventivních prohlídek – vytipování potřebných ND; 
zapisování oprav do informačního systému a interní dokumentace. 
Požadujeme: SŠ / učební obor elektro; znalost v oboru měření a regulace, 
řízení linek nebo silnoproudu; platnost vyhlášky č. 50/1978 Sb.; 
znalost MS Office, Step 7, samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, 
flexibilita. 
Nabízíme: zázemí a profesní seberealizaci v silné výrobní plastikářské 
společnosti; výhody sociálního programu společnosti a koncernu 
Agrofert (např. 1 týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, 
závodní stravování a příspěvek na závodní stravování); místo výkonu 
práce Napajedla. 

Poslední změna: 
13.3.2019 06:26:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13042030726 

 

Požadovaná profese: Specialista PLC - pracovník elektroúdržby 
  Provozní elektromechanici (74123) 

Pracoviště 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, e-mail: eva.hrabalova@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 



  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kovárna VIVA a.s. je přední česká průmyslová kovárna sídlící ve Zlíně. 
Specializujeme se na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, 
mikrolegovaných , uhlíkových a konstrukčních ocelí. Momentálně 
hledáme spolupracovníky na pozici: 
 
PRACOVNÍK ELEKTROÚDRŽBY 
 
NÁPLŇ PRÁCE: 
 
- instalace, zapojování a opravy elektrických strojů a energetických 
zařízení 
- prevence a předcházení poruchám na strojním zařízení 
 
POŽADAVKY: 
 
- vyučení v oboru 
- platná vyhl. 50/78 Sb. 
- výborná orientace v technické dokumentaci 
- znalost řídících systémů Simatic a praxe v oboru oprav a údržby strojů 
výhodou 
 
NABÍZÍME:  
 
- práci ve stabilní a prosperující společnosti,  
- dobré platové ohodnocení,  
- širokou možnost vzdělávání a osobního růstu,  
- týden dovolené navíc. 
 
 
V případě Vašeho zájmu, zašlete, prosím, životopis na email 
eva.hrabalova@viva.cz.  

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12497640730 

 

Požadovaná profese: Provozní technici v dopravě (43233) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. - Slavičín, Komenského 905, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, tel.: +420 605 263 092, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: péče o vozový park cca 6 vozidel, znalost údržby vozidel, 
plánování tras a řízení provozu, práce vhodná spíše pro muže.Pracovní 
doba: PO - PÁ 6 - 14:30 hod. 
Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, svědomitost, čistý trestní 
rejstřík, časová flexibilita, zkušenosti ve strojírenství, stavebnictví nebo 
zemědělství výhodou, praxe na obdobné pozici vítána. 
Zaměstnanecké výhody: pracovní poměr s možností prodloužení na dobu 
neurčitou - jistota stabilní firmy. 
Místo výkonu práce: 
Komenského 905, 763 21 Slavičín 



Kontakt: p. Ing.Josef Gabryš, Komenského 905, 76321 Slavičín, 
telefonicky na čísle 605263092 PO - PÁ 7:00 - 15:30 hod. nebo e- mailem: 
joga@jogaluhacovice.cz 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845990714 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve sklářské výrobě - údržba technologií 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště 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 Janečková, tel.: +420 577 100 623, e-mail: vera.janeckova@eu.agc.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce : údržba technologií 
Požadavky: odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 
50/1978 Sb. §5,6, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, možnost 
dojíždění, časová flexibilita  
Nabízíme: zázemí silné nadnárodní společnosti, náborový příspěvek, 
příspěvek na stravování, cafetérie, 5 týdnů dovolené, stálým 
zaměstnancům příspěvek na penzijní a životní pojištění, 13. a 14. plat. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 7:00 do 15:00 hodin. 

Poslední změna: 
24.1.2019 04:18:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15092370748 

 

Požadovaná profese: Elektrikář - provozní údržbář 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 14.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-SŠ technického směru nebo vyučení v oboru provozní elektromontér, 
elektromechanik  
-Odborná způsobilost dle vyhlášky 50/78 Sb., minimálně §6, Svářečský 
průkaz výhodou, Praxe v oboru, Zkušenosti s obsluhou plynových 
kotelen a tlakových nádob výhodou, ŘP sk. B, Obecná znalost systémů 
MaR, VZT, Flexibilita, spolehlivost, samostatnost, Základní znalost práce 
na PC  
Bydliště v Luhačovicích či blízkém okolí nutností. 
 
Náplň práce:  
Jedná se o práci v hotelové údržbě ve dvousměnném provozu.  
Kontrola, údržba, opravy budov a technologických zařízení. 
Preventivní a běžná údržba zařízení, odstraňování závad.  
 



Výhody: Týden dovolené navíc, zvýhodněnou výměnnou rekreaci, 
zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění apod. 

Poslední změna: 
15.9.2018 02:06:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14508110745 

 

Požadovaná profese: Pracovníci správy areálu - údržba elektro 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní poměr na dobu určitou s možným prodloužením na dobu 
neurčitou. 
Požadavky: platnou vyhlášku 50/78Sb. §6 - nutnost, samostatnost, 
spolehlivost, zkušenost s opravou ručního nářadí, údržbou strojů a 
zařízení ve vítaná, elektro údržba budov 
Výhody: příspěvek na stravu 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15049670766 

 

Požadovaná profese: Provozní zámečníci 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319, http://www.sl.zps.cz 
  Místo výkonu práce: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Zdeněk Blažek, vedoucí slévárny, tel.: +420 577 532 427 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný svářečský průkaz (není úplně podmínkou) 
Pracovní poměr s možností prodloužení. 
Zájemci o pracovní místo se hlásí osobně PO - PÁ od 8:00 do 10:00. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13435110713 

 

Požadovaná profese: provozní zámečník 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Prabos plus a.s., IČ 26272857, http://www.prabos.cz 
  Místo výkonu práce: Prabos plus a.s. - Slavičín - sídlo, Komenského 9, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Marta Šlesingerová, Personalistka., tel.: +420 577 303 275, e-mail: 
slesingerova.marta@prabos.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplň práce: opravy a údržba strojů na výrobu obuvi. 
 
Požadujeme: 
- zkušenosti s opravou strojů a zařízení 
- zodpovědný přístup k práci, spolehlivost. 
 
Nabízíme: 
- zaměstnání ve stabilní a perspektivní společnosti 
- práci v jednosměnném provozu (ranní směny pondělí až pátek 6 - 14 
hodin) 
- mzdu od 19.000 Kč (hrubá mzda) 
- prémie, odměny, 13. mzda 
- dotované stravování v podnikové jídelně 
- zdravotní volno (sick days) 
- nástup ihned nebo dle dohody. 

Poslední změna: 
6.3.2019 11:19:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15584060741 

 

Požadovaná profese: PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Fatra, a.s., IČ 27465021, http://www.fatra.cz 
  Místo výkonu práce: Fatra, a.s. - Napajedla - sídlo, třída 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy, seřizování, preventivní údržba strojů a zařízení. 
Požadujeme: vzdělání ÚS nebo vyučení, obor strojní; praxe v oblasti 
provozní údržby a oprav strojů a zařízení 3 roky; svářečský průkaz pro el. 
oblouk a plyn (CO) výhodou; znalost čtení výkresové dokumentace, 
pneumatické a hydraulické systémy; orientace ve specifikaci materiálů a 
náhradních dílů pro stroje a zařízení; oprávnění k řízení MV výhodou; 
spolehlivost, flexibilita, komunikativnost, samostatnost. 
Nabízíme: práci v 3 směnném režimu; místo výkonu práce: Napajedla; 
výhody sociálního programu společnosti a koncernu Agrofert (1 týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, zvýšené příplatky za směnnost a další benefity). 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15915690743 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Techbelt s.r.o., IČ 01728822 
  Místo výkonu práce: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Rostislav Frieber, Věra Juřinová, tel.: +420 734 109 108,603 102 712, e-
mail: jurinova@dopravnipasy.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zámečnictví, svařování, servis dopravníků a dopravních 
pásů v místě u zákazníka 
Požadavky: ŘP sk. B 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323520783 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STABOS, spol. s r. o., IČ 25565494 

  Místo výkonu práce: 
STABOS, spol. s r. o. - sídlo, Bohuslavice u Zlína 283, 763 51 Bohuslavice 
u Zlína 

  Komu se hlásit: Ing. Jiří Baláč, tel.: +420 577 100 205, e-mail: balac@stabos.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 9.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba a montáž hliníkový oken, dveří a fasád. 
Požadavky: ŘP sk. B 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2018 02:19:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14725260765 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště 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: Darina Koláříková, tel.: +420 737 509 918, e-mail: ucetnimzdy@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Požadujeme manuální zručnost, přesnost, vyučení v oboru 
nebo praxi na obdobné pozici, znalost čtení výkresové dokumentace. V 
kolektivu uvítáme samostatného a spolehlivého kolegu, který umí 
samostatně pracovat. Praxe na obdobné pozici výhodou 
Nabízíme: 25 dnů dovolené, dotované obědy, peněžní bonusy, práce jen 
na ranní směnu, přátelský kolektiv, férové jednání, dobré zaměstnanecké 
zázemí, dobrá dostupnost MHD na kole i autem, vlastní kryté parkoviště.  
Náplň práce: zámečnické práce, komunikace s konstruktéry. Příprava 
pracoviště, údržba nástrojů. 
Životopis zasílejte na ucetnimzdy@tecnimetal.cz nebo volejte 737 509 
918. 
Zaměstnanecké výhody:  
25 dnů placené dovolené, tj. 5 dnů dovolené navíc nad rámec zákona. 



Dotované obědy ze strany společnosti. 
Jednosměnný provoz 6:00 - 14:30 
Dobrá dostupnost MHD 200 metrů od pracoviště, cyklostezka 150 metrů a 
úschovna kol pro zaměstnance, kryté parkoviště. 
Dobré zázemí: denní místnost, dotované automaty na kávu, barely s 
vodou v hale. 
Peněžní bonusy podmíněné výsledky společnosti. 
Práce na hlavní pracovní poměr. 
Možnost dalšího profesního rozvoje a vzdělávání 
Kontaktujte emailem, telefonicky 8:00-15:00 nebo osobně na adrese 
Nábřeží 578, Zlín od 8:00 do 13:00 hodin. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935490771 

 

Požadovaná profese: Zámečníci. 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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: Vlasta Motalova, tel.: +420 573 031 033, e-mail: motalova@preciz.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jehlení a rovnání dílů, dělení materiálu, obsluha strojních pil. Jedná se o 
samostatnou práci v nepřetržitém provozu.  
Požadujeme manuální zručnost, fyzickou zdatnost a spolehlivost. 
Zkušenost s obsluhou strojních pil a jehlením je výhodou. 
Výhody: 13. mzda, stravenky v hodnotě 105 Kč/den, pracovní oděvy 
včetně praní, pracovní obuv, příspěvek na penzijní připojištění, příplatky 
nad rámec zákoníku práce, bonusové poukázky, věrnostní program, 
firemní akce apod. 

Poslední změna: 
18.3.2019 11:19:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10618970726 

 

Požadovaná profese: Zámečník 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OMI, spol. s r. o., IČ 45479356 

  Místo výkonu práce: 
OMI, spol. s r. o. - Hrádek, Družstevní I 210, Hrádek na Vlárské dráze, 763 
21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Vojtěch Ocelík, jednatel, tel.: +420 577 342 283, e-mail: 
omi_slavicin@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 24 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 33 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, -pracovní oděvy a obuv a jejich čistění  
Podnikové stravování, -příspěvky od zaměstnavatele  
Zvláštní prémie, -roční odměny a odměny při osobních jubileích 



Požadované dovednosti: 
Zkoušky svařování - elektrickým obloukem  
Zkoušky svařování - plamenem 

Poznámka k volnému 
místu: 

Velmi dobrá zručnost,samostatnost,spolehlivost. 
Jedná se o zakázkovou výrobu forem a dílů. Nejde o sériovou výrobu a 
sériové svařování dílů. 

Poslední změna: 
19.3.2019 14:29:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15560750768 

 

Požadovaná profese: Zámečník, svářeč, obráběč kovů, znalost elektro vítána 
  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BUKO - S s.r.o., IČ 63477548, http://www.buko-s.cz 

  Místo výkonu práce: 
Průmyslový areál na Baťově, budova č.55, tř. Tomáše Bati 1644, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Petr STRČÁLEK, tel.: +420 606 725 645(8-16hodin), e-mail: strcalek.buko-
s@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Oprava a montáž strojů a zařízení, zámečnické práce, svářečská a 
elektrikářská dovednost vítána. 
Řidičské oprávnění skupiny B, řidičské oprávnění na VZV vítáno, nicméně 
není podmínkou. 
Ranní směna + možnost přesčasů.  
Nabízíme: příspěvek na stravování (stravenky) 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15281050783 

 

Požadovaná profese: Pracovník/ce recepce a provozu 

  
Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) 
(42260) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MADIO z.s., IČ 26572702, http://www.madio.cz 
  Místo výkonu práce: Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Petr Štěpáník, e-mail: vyberoverizeni@madio.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Ponesete zodpovědnost za první dojem MADIO Training Center for 
Leaders.  
Náplní práce bude každodenní komunikace (osobní, e-mailem i 
telefonická) se zákazníky a klienty, starání se o návštěvy, příprava 
tréninkových (školících) prostor a jejich materiálně technické zajištění. 
Budete také přijímat hotovostní platby od účastníků kurzů.  
Požadavek na dobré komunikační dovednosti zde není jen frází. Veškerou 
komunikaci, kterou budete provádět, bude potřeba zaznamenávat do 
našeho programu. 
Pro úspěšný chod plánovaných akcí bude vaší náplní práce také příprava 
(myšlen tisk) školících materiálů, certifikátů účastníkům a další drobnosti 
s tím spojené. Materiály také budete vkládat do počítačového programu. 
Znalost práce na PC je zde nutností. 



Budou se u vás setkávat informace a vaší náplní bude rozdělovat je 
ostatním pracovníkům (e-maily, poštu, telefonáty). Měl/a byste mít 
schopnost plánování a organizace času. 
Budete centrem naší komunikace. Budete tedy i sdružovat informace o 
tom co je potřeba opravit, nakoupit, uklidit a následně provádět 
schválené nákupy. Řidičská zkušenost a řidičský průkaz B se vám bude 
hodit. 
Co by vám nemělo chybět: znalost práce na PC (nutná), komunikační 
dovednosti, radost z telefonování, dobrý psaný projev (v českém jazyce, 
angličtina výhodou), reprezentativní vystupování, Řidičský průkaz B 
(velkou výhodou), samostatnost. 
Co můžete čekat: 
Rovný přístup. Stanete se členem týmu MADIO a všichni z něj na vás 
budou spoléhat. Budete se cítit užitečná/ý a vaše práce bude vidět. 
Další informace o pracovní pozici a MADIO z.s. naleznete na webu: 
madio.cz/recepce kde jsou další informace a formulář k vyplnění.  
 
Výhody: vzdělávání (Intervize, Supervize), osvětlení kanceláří maximálně 
přátelské pro oči i vaše zdraví (tzv. zdravé světlo), inspirativní prostředí, 
zázemí transparentně se rozvíjející společnosti, postupně rostoucí počet 
dní dovolené, srozumitelný systém nefinančních benefitů, neomezený 
telefonní tarif, kvalitní káva na pracovišti, práce v pozitivním kolektivu lidí 

Poslední změna: 
7.2.2019 02:22:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15715010741 

 

Požadovaná profese: 
Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) 
(4226) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Vlasta Chmelová, vedoucí obchodního oddělení, tel.: +420 577 659 113, e-
mail: info@miramare-luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadované dovednosti: Práce s PC 
Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

Léčebné lázně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
přijmou do svého týmu na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr  
RECEPČNÍ 
 
Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 



• SŠ vzdělání (hotelová škola nebo škola cestovního ruchu výhodou) 
• komunikativní znalost NJ,AJ, RJ vítána 
• spolehlivost, zodpovědnost, reprezentativní chování, velmi dobré 
komunikační schopnosti 
• smysl pro týmovou práci 
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook podmínkou, znalost 
některého rezervačního systému vítána 
• ochotu a chuť učit se nové věci 
• časovou flexibilitu 
• trestní bezúhonnost 
• praxe v oboru podmínkou 
Nástup: 
• dle domluvy 
V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš profesní životopis k rukám 
paní Hlaváčkové na personální oddělení na e-mail sekretariat@miramare-
luhacovice.cz. 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15999740758 

 

Požadovaná profese: Hotelová/ý recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracoviště 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, e-mail: director@lesni-hotel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přivítáme příjemnou kolegyni či kolegu do našeho kolektivu. Požadujeme 
dobrou znalost AJ, příjemné a komunikativní vystupování, kladný přístup 
k práci, uživatelskou znalost PC (Microsoft Outlook, Word, Excel). 
Zaměstnanecké výhody: hotelové wellness ZDARMA. 
Zajetý podnik, korektní jednání, jistota... 
Zájemci o pracovní místo se hlásí telefonicky (kdykoliv), osobně (PO - PA 
v době od 9:00 do 15:00 hod.) nebo e-mailem (director@lesni-hotel.cz). 

Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781520731 

 

Požadovaná profese: Recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (4224) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SMO a. s., IČ 42339839, http://www.smo.cz 
  Místo výkonu práce: SMO a. s. - ubytovny OÁZA Otrokovice, Moravní 959, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Veronika KATZEROVÁ, tel.: +420 725 426 964, e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 115 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáte práci, kde uplatníte svoji schopnost komunikovat s lidmi - 
recepční? 
Pak právě Vás hledá ubytovna OÁZA v Otrokovicích, která nabízí levné, 



ale kvalitní ubytování pro zaměstnance firem, dlouhodobé ubytování, 
ubytování pro turisty s kolem i bez něj. 
Záleží Vám na spokojenosti hostů a na dobré jménu ubytovacího 
zařízení? 
Nebojíte se řešení nestandardních situací? 
Považujete se za týmového hráče? 
Práce je to pondělí - neděle v režimu "krátký - dlouhý" týden, denní 
směny od 6:00 hod. - 18:00 hod., noční směna od 18:00 hod. - 6:00 hod. 
Recepční má na starost chod nejen recepce, ale i celé budovy. 
Výsledkem Vaší práce bude naplněná ubytovna spokojenými hosty, kteří 
se k nám budou rádi vracet. 
Nabízíme stabilní zázemí silné společnosti, pravidelnou mzdu, refkektující 
Vaše výsledky, práci na HPP. 
Mzda se pohybuje do 115,- Kč/hod. 
Pokud Vás tato nabídka zaujala, chcete se dozvědět více, zašlete svůj CV 
na e-mail: veronika.katzerova@smo.cz. 
 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, podniková restaurace, 
příspěvky na penzijní připojištění, možnost využití volného času v 
rekreačních střediscích společnosti, sportovní akce pořádané 
zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15113110706 

 

Požadovaná profese: Recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 5.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 18 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce : ubytování klientů a platby za pobyty, fakturace, dobrá 
komunikace s hosty, dodavateli, cestovními kanceláři, zdravotními 
pojišťovnami, prodej novin a drobného upomínkového zboží. 
Požadavky:- znalost alespoň jednoho cizího jazyka, angličtina, němčina 
nebo ruština, 
- maturita, 
- znalost práce na PC, 
- praxe na stejném nebo podobném pracovišti alespoň  
dva roky, 
- práce vhodná i pro důchodce 
- za dlouhodobou nemoc a za MD 
 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu, prémie. 
 
V případě zájmu kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo osobně. 
  

Poslední změna: 
16.3.2019 03:41:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15299310742 

 

Požadovaná profese: Recepční 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROX COMPANY s.r.o., IČ 26903199 
  Místo výkonu práce: Všemina 300, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Radka Kořénková, tel.: +420 731 422 799, e-mail: penzion@villaslovenska.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.10.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, spolehlivost, pečlivost a 
zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, zakládní znalosti 
práce na PC 
 
Vhody: prémie, provize z prodeje, sleva na firemní služby, 
stravenky/příspěvek na stravování, příspěvek na ubytování, firemní akce 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781640720 

 

Požadovaná profese: Recepční penzionu 
  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracoviště 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 práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ŘP, práce na PC, jednoduchá připrava snídaní, výpomoc s 
úklidem 
Požadavky: ubytovaní hostů, admistrativa, drobné práce na pc 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830270705 

 

Požadovaná profese: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MIKOSTAR s.r.o., IČ 02298091 
  Místo výkonu práce: MIKOSTAR s.r.o. - Luhačovice, Jurkovičova alej 858, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Martina Molek Lacigová, e-mail: manager@hotel-harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 16 300 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Ubytování 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s hotelovým systémem, komplexní servis klientům, 
každodenní komunikace s klienty a ostatními odděleními hotelu, 
administrativa spojená s pozicí recepční, nepřetržitý provoz, 12h směny 
Požadujeme: příjemné vystupování a komunikativnost, 
časová flexibilita, dobrá organizaci práce, logické uvažování, vysoké 
pracovní nasazení, ochota učit se novým věcem, znalost práce na PC, 
reprezentativní vzhled a chování, týmové založení. 
V případě zájmu prosíme o zaslání životopisu s fotografií. 
Zaměstnanecké výhody: 
možnost ubytování, sleva na stravování, sleva na wellness. 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15659550797 

 

Požadovaná profese: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázně Luhačovice, a. s. - Alexandria, Masarykova 567, 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti. 
Požadavky: znalost NJ podmínkou, praxe na obdobné pozici výhodou, 
znalost práce na PC, vstřícné vystupování. 
Zaměstnanecké benefity: pracovní doba jen 37,5 hod./týden, 25 dnů 
dovolené, jazykové příplatky, zaměstnanecké ubytování, přátelský 
kolektiv a moderní pracovní prostředí, profesní růst v rámci společnosti, 
zaměstnanecké stravování, pracovní oděv, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, 
penzijní připojištění, levný tarif a data u T-mobile, účet u KB zdarma. 
Kontakt telefonicky nebo e- mailem. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15733190772 

 

Požadovaná profese: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: TEKOO REALITY, s.r.o., IČ 26948508 

  Místo výkonu práce: 
TEKOO REALITY, s.r.o. - Hotel Augustiniánský dům Luhačovice, A. 
Václavíka 241, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Richard Kalců, tel.: +420 607 671 833 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody  
Podnikové stravování 



Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: práce na HPP se mzdou 21.000 Kč HM plus měsíční 
ohodnocení a vánoční bonusy, práce v mladém kolektivu s možností 
karierního růstu, práce v pravidelných směnách a v příjemném prostředí, 
mzda v pravidelných termínech na vašem bankovním účtu včetně všech 
příplatků dle platné legislativy, zaměstnanecký bonus - 30% sleva na 
služby a produkty hotelu, bezplatné využití služeb wellnes centra a 
sportovního areálu Luhapark, pobyt v hotelu pro nové zaměstnance ( po 
zkušební době)- 1 noc v hotelu s večeří a masáží, příspěvky na osobní 
rozvoj jednotlivců a jazykové kurzy, zvýhodněné zaměstnanecké 
stravování, pravidelná spolupráce a školení s TOP odborníky v 
gastronomii a hotelnictví v ČR, exkurze v pětihvězdičkových hotelích, 
profesionální firemní oblečení + příspěvek na pracovní obuv, zvýhodněný 
tarif volání i pro rodinné příslušníky. 
Požadujeme: příjemný vzhled a vystupování, znalost práce na PC, znalost 
AJ, komunikativnost, profesionalitu, flexibilitu, praxe v oboru výhodou. 
Kontaktovat e-mailem: kalcu@augustian.cz 

Poslední změna: 
16.3.2019 03:41:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862830787 

 

Požadovaná profese: "Dozorce" 
  Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR (54131) 
  Počet volných míst: 200 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vězeňská služba České republiky, IČ 00212423 

  Místo výkonu práce: 

Vězeňská služba České republiky (celá ČR), Benešov, Beroun, Blansko, 
Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Valentina Prokopová, tel.: +420 244 024 766,244 024 770, e-mail: 
vprokopova@grvs.justice.cz, adresa: Soudní 988/1, Nusle, 140 00 Praha 4 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 6.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 580 do 33 230 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kont. os.: Valentina Prokopová, tel.: + 420 244 024 766, +420 244 024 770 
(pracovní dny 7:30 - 16:00 hod.), e-mail: vprokopova@grvs.justice.cz 
 
Směnnost: nepřetržitý provoz, noční provoz, 2 směny 
 
Výkon služební činnosti: 
 
- vykonávání dozorčí a kontrolní činnosti vězněných osob v objektech 
věznice 
- výcvik a zacházení se střelnými zbraněmi a výcviku sebeobrany 
 
Požadujeme: 
 
1. občanství České republiky 
2. věk nad 18 let 
3. bezúhonnost  
4. minimálně střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem 
 
Jedná se o služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přijetí do služebního poměru 
je na dobu určitou v trvání 3 let; po vykonání služební zkoušky je 
příslušník zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou.  
 
V případě zájmu si zvolte požadované místo služebního působiště: 



 
Vazební věznice a věznice Bělušice (okr. Louny), Brno, Břeclav, České 
Budějovice, Heřmanice (Ostrava), Hradec Králové, Jiřice (okr. Nymburk), 
Kynšperk nad Ohří (okr. Sokolov), Horní Slavkov (okr. Karlovy Vary), 
Karviná, Kuřim (okr. Brno - venkov), Liberec, Litoměřice, Mírov (okr. 
Šumperk), Nové Sedlo (okr. Sokolov), Odolov (okr. Trutnov), Olomouc, 
Opava, Oráčov (okr. Rakovník), Ostrava, Ostrov (okr. Karlovy Vary), 
Pardubice, Plzeň, Praha, Příbram, Rapotice (okr. Třebíč), Rýnovice (okr. 
Jablonec nad Nisou), Stráž pod Ralskem (okr. Česká Lípa), Světlá nad 
Sázavou (okr. Havlíčkův Brod), Teplice, Valdice (okr. Jičín), Vinařice (okr. 
Kladno), Všehrdy (okr. Chomutov), Znojmo. 
 
Zaměstnanecké výhody: 
 
- Ve vybraných věznicích je přiznáván příslušníkům po uplynutí zkušební 
doby náborový příspěvek v rozsahu 100 000 až 150 000 Kč 
- Služba 37,5 hodiny v týdnu 
- 6 týdnů dovolené 
- Možnost poskytnutí ubytování v ubytovnách Vězeňské služby ČR  
- Zvláštní příplatek za službu  
- Po absolvování základní odborné přípravy platový postup 
- Možnost karierního růstu a zvyšování kvalifikace 
- Příspěvky na stravování, rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních, 
sportovní aktivity, bezúročné půjčky 
- Po 15-ti letech služby nad rámec dovolené nárok na každoroční 
čtrnáctidenní ozdravný pobyt v lázních nebo rekreačních zařízeních 
Vězeňské služby ČR 
- V případě ukončení služebního poměru po 15-ti a více letech služby 
nárok na výsluhový příspěvek, který je měsíčně vyplácen do doby 
odchodu do starobního důchodu.  

Poslední změna: 
8.6.2018 01:54:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
14595650723 

 

Požadovaná profese: "Strážný vězeňské stráže" 
  Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR (54131) 
  Počet volných míst: 200 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vězeňská služba České republiky, IČ 00212423 

  Místo výkonu práce: 

Vězeňská služba České republiky (celá ČR), Benešov, Beroun, Blansko, 
Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Valentina Prokopová, tel.: +420 244 024 766,244 024 770, e-mail: 
vprokopova@grvs.justice.cz, adresa: Soudní 988/1, Nusle, 140 00 Praha 4 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 6.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 580 do 34 230 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kont. os.: Valentina Prokopová, tel.: + 420 244 024 766, +420 244 024 770 
(pracovní dny 7:30 - 16:00 hod.), e-mail: vprokopova@grvs.justice.cz 
 
Směnnost: nepřetržitý provoz, noční provoz, 2 směny 
 
Výkon služební činnosti: 
 
- vykonávání strážní a kontrolní činnosti v objektech věznice 
- zajišťování střežení a eskorty vězněných osob 



- výcvik a zacházení se střelnými zbraněmi a výcviku sebeobrany 
- možnost specializace ve služební kynologii 
 
Požadujeme: 
 
1. občanství České republiky 
2. věk nad 18 let 
3. bezúhonnost  
4. minimálně střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem 
 
Jedná se o služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přijetí do služebního poměru 
je na dobu určitou v trvání 3 let; po vykonání služební zkoušky je 
příslušník zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou.  
 
V případě zájmu si zvolte požadované místo služebního působiště: 
 
Vazební věznice a věznice Bělušice (okr. Louny), Brno, Břeclav, České 
Budějovice, Heřmanice (Ostrava), Hradec Králové, Jiřice (okr. Nymburk), 
Kynšperk nad Ohří (okr. Sokolov), Horní Slavkov (okr. Karlovy Vary), 
Karviná, Kuřim (okr. Brno - venkov), Liberec, Litoměřice, Mírov (okr. 
Šumperk), Nové Sedlo (okr. Sokolov), Odolov (okr. Trutnov), Olomouc, 
Opava, Oráčov (okr. Rakovník), Ostrava, Ostrov (okr. Karlovy Vary), 
Pardubice, Plzeň, Praha, Příbram, Rapotice (okr. Třebíč), Rýnovice (okr. 
Jablonec nad Nisou), Stráž pod Ralskem (okr. Česká Lípa), Světlá nad 
Sázavou (okr. Havlíčkův Brod), Teplice, Valdice (okr. Jičín), Vinařice (okr. 
Kladno), Všehrdy (okr. Chomutov), Znojmo. 
 
Zaměstnanecké výhody: 
 
- Ve vybraných věznicích je přiznáván příslušníkům po uplynutí zkušební 
doby náborový příspěvek v rozsahu 100 000 až 150 000 Kč 
- Služba 37,5 hodiny v týdnu 
- 6 týdnů dovolené 
- Možnost poskytnutí ubytování v ubytovnách Vězeňské služby ČR  
- Zvláštní příplatek za službu  
- Po absolvování základní odborné přípravy platový postup 
- Možnost karierního růstu a zvyšování kvalifikace 
- Příspěvky na stravování, rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních, 
sportovní aktivity, bezúročné půjčky 
- Po 15-ti letech služby nad rámec dovolené nárok na každoroční 
čtrnáctidenní ozdravný pobyt v lázních nebo rekreačních zařízeních 
Vězeňské služby ČR 
- V případě ukončení služebního poměru po 15-ti a více letech služby 
nárok na výsluhový příspěvek, který je měsíčně vyplácen do doby 
odchodu do starobního důchodu.  

Poslední změna: 
8.6.2018 01:54:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
14595940753 

 

Požadovaná profese: Rozpočtář obchodník 
  Rozpočtáři specialisté (24115) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ADPe stavební s.r.o., IČ 29314887 
  Místo výkonu práce: 2. května 1613, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Aneta Jiříčková, tel.: +420 725 332 942, e-mail: jirickova.anet@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 19.10.2018 



  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 
Nabízené výhody: Jízdní výhody 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC  
Řidičský průkaz 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost a orientace ve stavebních rozpočtech, komunikace se zákazníky, 
tvorba nabídek a zakázek, vyhledávání nových zakázek, objíždění staveb 

Poslední změna: 
19.10.2018 15:35:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988570757 

 

Požadovaná profese: Sádrokartonář 
  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, 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 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Marek Dobeš, IČ 62868098 

  Místo výkonu práce: 
Marek Dobeš - Lužkovice, Na Gruntech 1, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Dobešová Jana, tel.: +420 739 573 475 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

navěšování a svěšování výrobků v práškové lakovně, pomocné práce 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484240762 

 

Požadovaná profese: Palič - dělení kovů 
  Řezači plamenem (72122) 
  Počet volných míst: 2 

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

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

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

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 25.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Malenovice 
- Náplň práce: Palič provádí pálení (dělení) polotovarů. Komunikuje s 
jeřábníkem, který mu naváží a odváží materiál dle jeho potřeb. 
- Požadujeme: vyuční list, praxi na této pozici, základní paličský kurz, 
zodpovědný a spolehlivý přístup, zdravotní stav k výkonu práce 
- Nabízíme: nástup možný ihned, dotované stravování v areálu 
společnosti, výkonové bonusy, další benefity, Pracovní doba 6:00 - 14:00 
hod. 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel.777776355 p.Večerka 
 
Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové 
řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto 
správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí 
na tento inzerát poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za 
účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět  

Poslední změna: 
15.3.2019 16:33:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15327920795 

 

Požadovaná profese: Řezník a uzenář 
  Řezníci a uzenáři (75111) 

Pracoviště 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, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
2.1.2019 15:27:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081570739 

 

Požadovaná profese: Řezník a uzenář 
  Řezníci a uzenáři (75111) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, e-mail: ucetni@sanytrak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 30.9.2020 



  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, 
trestní bezúhonnost. 
Podmínka: V případě dojíždění do místa zaměstnání je nutné mít řidičský 
průkaz sk. B a možnost se dopravit do zaměstnání. Je zde špatné 
autobusové spojení. 
Kontaktujte emailem nebo osobně na adrese Horní Lhota 191, 763 23 PO-
PÁ od 8:00 do 12:00 hodin. 

Poslední změna: 
26.10.2018 00:35:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15113070742 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí pozemních staveb 
  Řídící pracovníci stavebního provozu (13233) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 34 800 do 55 100 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR, převážně Pardubice a okolí dle zakázek 
firmy.  
Mzdové ohodnocení: 34 800,- Kč během zkušební doby, po zkušební 
době až 55 100,- Kč.  
Požadujeme: 
1) Zkušenosti a znalosti v oblasti pozemních staveb 
2) Výborná orientace v PD 
3) Schopnost samostatného řízení staveb 
4) Výborné organizační schopnosti (vedení pracovního týmu) 
5) ŘP sk. B 
6) Znalost práce na PC (WORD, EXCEL) 
7) Zodpovědnost 
8) Časová flexibilita 
 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Firemní vozidlo 
4) Mobilní telefon 
 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15962200788 

 

Požadovaná profese: Pracovníci marketingu zahradního E-SHOPU 
  Řídící pracovníci v oblasti marketingu (12213) 

Pracoviště 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 práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajímá tě online marketing? PPC, sociální sítě nebo emailling ti nejsou 
cizí a pěstování ti není také úplně vzdálené? Spoj svůj rozvoj s projektem 
Pěstík. 
Budeš se moci podílet na segmentovaném e-mailingu, tvorbě PPC 
kampaní nebo strategii pro sociální sítě. 
Pěstík si uvědomuje, že jde o velmi dynamický obor a proto je nutností 
tvé další vzdělávání. Něco tě naučí přímo Pěstík a něco se dozvíš na 
workshopech a školeních. Udržovat se "up-to-date" pro tebe bude 
součástí práce. 
Požadavky: komunikační dovednosti na pokročilé úrovni, povědomí o 
zahrádkářských potřebách a pěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
vládá práci pod tlakem, chuť do práce, manuální zručnost, vstřícnost, 
ochota učit se novým věcem, schopnost samostatné i týmové práce, 
smysl pro detail, chápání věcí v souvislostech, ovládání PC na pokročilé 
úrovni podmínkou 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830260714 

 

Požadovaná profese: 
Produktový manažer/ka pro prodej zateplovacích systémů, omítek a 
nátěrů 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAMUT - THERM PRO s.r.o., IČ 27737209 

  Místo výkonu práce: 
MAMUT - THERM PRO s.r.o. - Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 
kraj, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Opava, 
Ostrava-město, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín 

  Komu se hlásit: Jiří Březina, e-mail: jbrezina@mamutsro.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj. 
Požadujeme řidičský průkaz sk.B. 
Nabízíme: služební automobil, stravenky, mobil, notebook. 
Kontakt je možný POUZE emailem. 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného 
místa: 15855420763 

 

Požadovaná profese: Vedoucí obchodní sítě - team leader 
  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Top activa group s.r.o., IČ 05074282 



  Místo výkonu práce: Top activa group s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Antonín Holub, e-mail: zlin.kariera@topactiva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s klienty v terénu, zákaznický servis na pobočce, 
vyřizování požadavků firemních zákazníků, příprava obchodních nabídek, 
servis a podpora stávajících a nových klientů, reporting a související 
administrativa. Možno se profilovat dle zájmu do oblasti financí 
(hypotéky, úvěry, pojištění, investice …), energetiky nebo nemovitostí. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita, pozitivní 
přístup, komunikativnost, řidičské oprávnění sk. B, práce s PC (možno i 
bez zkušeností v dané oblasti - zaškolíme) 
Výhody: firemní automobil i k soukromím účelům, mobilní telefon, PC. 
Karierní program. Propracovaná vzdělávací akademie. Poradový systém, 
info meetingy, teambuldingy, dny s centrálou.  

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15757680750 

 

Požadovaná profese: Řídící pracovník v oblasti reklamy 
  Řídící pracovníci v oblasti reklamy (12221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Demis finance s.r.o., IČ 03151581 

  Místo výkonu práce: 

Demis finance s.r.o. - ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad 
Niso... 

  Komu se hlásit: 
Olga Melnikova, jednatelka, tel.: demin.finance@gmail.com, adresa: 
Lyčkovo náměstí 508/7,186 00 Praha 8-Karlín 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 30.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Česká republika 
Kontaktní osoba: Olga Melnikova, demis.finance@gmail.com 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Český jazyk min. na úrovni B1, anglický a ruský jazyk slovem i písmem 
výhodou 
Zkušenosti s pozicí řídícího pracovníka v oblasti reklamy výhodou 
Řidičský průkaz skup. B 
Časté služební cesty, možnost potřeby plnění pracovních povinností ve 
dnech pracovního klidu 

Poslední změna: 
29.11.2018 02:18:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15340620714 

 

Požadovaná profese: Manažeři 
  Řídící pracovníci v oblasti úklidu (12193) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Beneš, IČ 05730279 
  Místo výkonu práce: Petr Beneš - Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 



  Komu se hlásit: Beneš Petr, tel.: +420 603 252 294, e-mail: autodoprava.1223@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B" 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902900711 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Řídící pracovníci v oblasti úklidu (12193) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: J&H facility group s.r.o., IČ 05495270 
  Místo výkonu práce: J&H facility group s.r.o. - pracoviště Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Aleš Sigmund, tel.: +420 775 686 132, e-mail: info@jhuklid.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid bytových domů a firem. Vyhrazeno pro osoby se zdravotním 
postižením. 
Pracovní doba 5 x týdně po 6 hodinách. 
Zaměstnanecké výhody: náborový příspěvek až 10.000 Kč 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854780757 

 

Požadovaná profese: Vedoucí výroby 
  Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (1321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAVA-lisovna s.r.o., IČ 25307509 
  Místo výkonu práce: Tovární 424, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: VALÁŠEK, tel.: +420 577 912 283(8-14hodin) 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení projektů a výroby, vedení zaměstnanců, plánování 
kapacit, komunikace se zákazníky, řešení reklamací, zvýšení efektivity 
výroby a procesů, dodržování norem a předpisů, motivace a školení 
zaměstnanců 
Požadavky: min. 3 roky praxe s vedením skupin zaměstnanců, znalost 
problematiky zavádění procesů, min. maturita ve strojírenství, Výhodou 
AJ/NJ 
Zaměstnanecké výhody: prémie, stravenky, bonusy 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894960776 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 



  Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (1323) 
Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  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 
-řidičský průkaz sk. B 
-znalost práce na PC (MS Office) 
-časovou flexibilitu 
-ochotu a chuť učit se novým věcem 
-vhodné i pro absolventy, nevyžadujeme praxi v oboru 
 
Nabízíme: mobilní telefon, notebook, firemní vozidlo, možnost kariérního 
růstu. 

Poslední změna: 
11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649200708 

 

Požadovaná profese: Manažeři nástrojárny 
  Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu (13212) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KAPA ZLÍN, spol. s r.o., IČ 46904107, http://www.kapazlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
KAPA ZLÍN, spol. s r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1685, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Marek Gajdošík, tel.: +420 739 003 393, e-mail: gajdosik@kapazlin.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
- Řízení výroby, kooperace, logistika 
- Dohled při realizaci zakázek 
- Vyhodnocení projektů 
- Reporting pro vedení firmy 
Požadujeme: 
- SŠ/VŠ strojní 
- Praxi v oboru  
Anglický jazyk na úrovni B1  
- Orientace v CAD/CAM 
- Zkušenost s vedením týmu 
- Loajálnost a trestní bezúhonnost 
Zaměstnanecké výhody: Služební automobil i k soukromým účelům, 
příspěvek na stravování, odpovídající finanční ohodnocení, příjemné 
pracovní prostředí. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky PO-PÁ od 8:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
28.8.2018 07:27:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14966000797 

 

Požadovaná profese: Řidič/ka autobusu 
  Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (8331) 



  Počet volných míst: 3 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ 25620886 
  Místo výkonu práce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. - Česká republika, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Jana Mihulková, tel.: +420 311 653 717,311 653 713, e-mail: 
personalni.beroun@arriva.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Jiné výhody, příspěvek až 20 000 Kč při nástupu s ŘP skupiny D nebo 
úhrada ŘP skupiny D  
Jízdní výhody, výrazně zlevněné jízdné i pro rodinné příslušníky  
Naturální výhody, ošatné a příspěvek na praní, zvýhodněný tarif volání  
Podnikové stravování, stravné 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. přijme řidiče a řidičky 
autobusu na provoz Domažlice (provozovna: Cihlářská 520, Domažlice, 
344 01).  
Uhradíme náklady na rozšíření řidičského průkazu skupiny D. 
Požadujeme bezúhonnost a slušné vystupování. Nástup ihned.  
Náborový příspěvek 20.000Kč náleží zaměstnanci, který vlastnil při 
nástupu ŘP skupiny D a současně platný profesní průkaz, 15.000Kč 
pokud uchazeč měl platný ŘP na D a zaměstnavatel mu uhradil profesní 
průkaz, 10.000Kč pokud zaměstnavatel hradil rozšíření ze skupiny C na D 
a dále profesní průkaz.  
Pro řidiče a řidičky nabízíme tyto benefity: 
" příspěvek až 20 000 Kč při nástupu s ŘP skupiny D nebo úhrada ŘP 
skupiny D 
" výrazně zlevněné jízdné i pro rodinné příslušníky 
" zvýhodněný tarif volání 
" výplata mzdy vždy nejdéle k 12. v měsíci 
" zázemí stabilní mezinárodní společnosti 
" možnost sebevzdělávání a další benefity 
" stravné 
" ošatné a příspěvek na praní 
" příspěvek na penzijní pojištění po odpracovaném 1 roce 
Možno i na DPČ. 
Svůj životopis zasílejte na personalni.beroun@arriva.cz. Kontakt: 311 653 
713, 311 653 717. 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 15982410738 

 

Požadovaná profese: ŘIDIČ/KA AUTOBUSU 
  Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob (83312) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ 25945408, http://www.arriva-
vychodnicechy.cz 

  Místo výkonu práce: 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - pracoviště celá ČR, Benešov, Beroun, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Lucie Valdová, tel.: +420 734 282 031, e-mail: lucie.valdova@arriva.cz, 
adresa: Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 12.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jízdní výhody 

Požadované dovednosti: 
Řidičský průkaz - řízení autobusů - skupina D  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce Česká republika 
Požadujeme:  
- řidičské oprávnění sk. D, profesní a zdravotní způsobilost  
- možnost rozšíření ŘP ze sk. B/C na sk. D 
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, jízdní výhody i pro rodinné 
příslušníky, penzijní připojištění 
První kontakt telefonicky (PO - PÁ od 8:00 do 14:00), e-mailem nebo 
osobně - Chrudim (Pardubice), pondělí až pátek od 8 do 12 hodin 

Poslední změna: 
14.4.2018 01:51:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14146480777 

 

Požadovaná profese: Řidiči autobusu - opraváři 
  Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě (83311) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, http://www.csadvs.cz 
  Místo výkonu práce: ČSAD Vsetín a.s. - provozovna Zlín, Gahurova 4402, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Zdeněk Paštěka, tel.: +420 602 569 569, e-mail: zdenek.pasteka@csadvs.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. D včetně odborné způsobilosti pro skupinu D, digitální 
kartu, vyučení v oboru opravář - automechanik nebo opravář 
zemědělských strojů, případně v příbuzných oborech. 
Požadavky: znalost českého jazyka slovem i písmem, zdravotní 
způsobilost od smluvního lékaře, psychologické vyšetření od 
akreditovaného psychologa ČR, trestní bezúhonnost. 
V případě, že nevlastníte ŘP na sk. D, náklady za výuku v autoškole za 
Vás uhradíme.  
Výhody: zaměstnanecké jízdné, příspěvek na PF a ŽP, týden dovolené 
navíc, příspěvek na lázeňský pobyt 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13895940738 

 

Požadovaná profese: Řidiči městské hromadné dopravy 
  Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě (83311) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., IČ 60730153, 
http://www.dszo.cz 

  Místo výkonu práce: 
Dopravní společnost 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v řízení nákladních vozidel výhodou 
Vhodné pro osoby starší 21 let. 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972370758 

 

Požadovaná profese: Řidič - skladník 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dřevosklad Vizovice s.r.o., IČ 06386920 
  Místo výkonu práce: Štěpská 1265, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Milan Křupala, Jednatel, tel.: +420 608 900 051, e-mail: 
ucetnidrevosklad@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadované dovednosti: 
Řidičský průkaz - profesní průkaz řidiče  
Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E  
Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního automobilu Man valník s hydraulickou stavební rukou 
Palfinger - rozvoz vlastních výrobků z dřevoskladu po jižní Moravě, řidič 
nákladního vozidla Scania + návěs - převoz vlastních odpadů a štěpky po 
jižní Moravě. 
Zájemce musí být držitelem řidičského oprávnění sk.C a E a musí mít 
profesní průkaz. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky PO-PA od 6.00 do 16.30 nebo e-
mailem. 

Poslední změna: 
16.3.2019 03:41:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875300719 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního automobilu-práce na stavbách v regionu celé ČR 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ADPe stavební s.r.o., IČ 29314887 
  Místo výkonu práce: 2. května 1613, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Aneta Jiříčková, tel.: +420 725 332 942, e-mail: jirickova.anet@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 

Řidičský průkaz - profesní průkaz řidiče  
Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E  
Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zodpovědného kolegu, pro kterého je práce radost. Řidičský 
průkaz sk. B,C+E, praxe, profesní průkaz, strojnický a svářečský průkaz 
vítány.Práce na stavbách ve Zlínském kraji, po dohodě i v celé ČR. 
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
27.3.2019 17:17:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14850550718 



 

Požadovaná profese: Řidič sk. C 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699730758 

 

Požadovaná profese: Řidiči 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - T., Tečovice 
  Komu se hlásit: Eliška Krajčová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na pozici Řidič přijmeme zkušeného a zodpovědného pracovníka. 
Požadujeme ŘP skupiny C, CE. 
Náplní práce je převoz zboží, včetně nakládky a vykládky – práce s 
těžkými břemeny. 
Dle vytíženosti je pravděpodobná také práce o víkendu. 
Výhody: mimo zázemí stabilní společnosti působící na trhu gastronomie 
a ubytování již řadu let, nabízíme i širokou škálu firemních benefitů jako 
slevy na služby firemní i našich partnerů, tak i zdarma různé druhy 
vzdělávání a školení. 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15399960755 

 

Požadovaná profese: Řidiči - technici 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 

  Místo výkonu práce: 
Tech eco, s.r.o. - areál býv. společnosti Moravan, budova č. 81, p.č. st. 
2546, areál býv. společnosti Moravan a.s., 765 02, Otrokovice 

  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10432580764 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Vizocargo, s. r. o., IČ 26966395 
  Místo výkonu práce: Vizocargo, s. r. o. sídlo, Lutonina 11, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Macek Denis, tel.: +420 606 787 950, e-mail: d.macek@vizocargo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 45 000 do 55 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- ŘP skupiny C / C+E 
- čistý trestní rejstřík  
- AJ nebo NJ výhodou 
- praxe vítána 
- aktivní osobnost s komunikativními a organizačními dovednostmi  
- příjemné vystupování & spolehlivost 
Nabízíme: pružnou pracovní dobu, dobré finanční ohodnocení, firemní 
telefon, navigace, zázemí stabilní společnosti, práci po celé Evropě (s 
léčivy), maximální stáří vozů do 3 let  
Telefonický kontakt PO-PÁ od 8:00 do 18:00 hodin. 
Životopisy zasílejte na emailovou adresu somberg@vizocargo.cz 
Případně odevzdejte osobně na recepci ve firmě.  

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15026490773 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladní dopravy 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Metalšrot Tlumačov, a. s., IČ 46901094 
  Místo výkonu práce: Metalšrot Tlumačov a. s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 
  Komu se hlásit: Petr SIGMUND, tel.: +420 603 144 623, e-mail: sigmund@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny C, E, profesní průkaz, strojnický 
průkaz na nakladače a bagry výhodou 
Základní mzda 19.000,- Kč + prémie a příplatky 
Místo výkonu práce je provozovna Brno, Železná 16 
Nabízíme: 25 dnů dovolené, obědy, stravenky 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14761960715 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadované dovednosti: Řidičský průkaz skupiny C, E, karta řidiče, 
profesní průkaz, psychologické vyšetření od akreditovaného psychologa 
ČR, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita. 
Poznámka k volnému místu: Stabilní stavební firma se zánovním 
vozovým parkem přijme řidiče nákladních vozů, na vývoz zeminy a 
stavebních materiálů v rámci ČR. Výdělky dle výkonu práce, vynikající 
zázemí, základní mzda pravidelně navyšována, motivační programy. 
Průkaz ADR nebo strojnický průkaz výhodou. 
 
 
Nabízíme: věrnostní ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky, diety, nekuřácký příspěvek, možnost využití volného času v 
rekreačních střediscích společnosti, sportovní akce pořádané 
zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546580751 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Řízení NA, práce na stavbě. 
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556640781 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TROJEK, s. r. o., IČ 49606778 

  Místo výkonu práce: 
TROJEK, s. r. o. - Otrokovice TOMA, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Poštulková, e-mail: postulkova@trojek.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 112 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičské oprávnění C+E, jeřábnický průkaz (HR), vazačský 
průkaz, praxe s jízdní soupravou (kontejnerovou), strojnický průkaz 
výhodou (nakladače), flexibilita, aktivní přístup k práci, vysoké pracovní 
nasazení, beztrestnost 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
22.6.2018 01:54:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14669740778 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 11 

Pracoviště 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: Dostálová Radka, tel.: +420 724 081 188, e-mail: dostalova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 28.10.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

řízení nákladního automobilu s oprávněním nad 12 tun ve střední a 
západní Evropě 
Nabízíme: benefity dle Kolektivní smlouvy společnosti 

Poslední změna: 
26.3.2019 17:05:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261100793 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních vozidel 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Prachař, s.r.o., IČ 26310287 
  Místo výkonu práce: Bohuslavice u Zlína 264, 763 51 Bohuslavice u Zlína 
  Komu se hlásit: Ing. Jana Tománková, tel.: +420 733 570 767 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

ŘP sk. B, C, C+E 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797640773 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního auta/strojník 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: H + M Zlín a.s., IČ 18824927 
  Místo výkonu práce: H + M Zlín a.s. - Vizovice - Razov, Vizovice 1292, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Ing. Lubomír Marcoň, tel.: +420 602 741 566, e-mail: marcon@ham-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz stavebního materiálu po stavbách nákladním 
automobilem, práce bagrem 
Požadavky: řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, strojnický průkaz 
 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 7:00 do 18:00 hodin v pracovní 
dny. Možný osobní kontakt po telefonické dohodě. 

Poslední změna: 
11.1.2019 02:02:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15564410772 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního automobilu 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROJAK, s.r.o., IČ 25326309 

  Místo výkonu práce: 
ROJAK, s.r.o. - Ostrata, Farma ZD, Ostrata 1, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Ing. Radim Krejčí, tel.: +420 722 129 644, e-mail: info@rojak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanec bude vykonávat práci řidiče nákladního automobilu, včetně 
nakládky a vykládky přepravovaného zboží, dále práce spojené s 
přemísťováním materiálu uloženého ve skladu Ostrata. 
Požadujeme: ŘP sk. C (případně C1E) + průkaz profesní způsobilosti 
řidiče. 
Pracovní doba od 6.00 do 14.30 hod. Přeprava převážně ve Zlínském kraji. 
Výhody: příspěvek na telefon, možnost odebírání obědů na provozovně 
Kontaktujte telefonicky nebo emailem. 

Poslední změna: 
1.3.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839800756 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního automobilu C (vnitrostátní kamionová doprava) 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné i brigádně pro důchodce 
Další informace na http://www.kstrans.cz/Volne-pozice.html 
Příspěvek na penzijní připojištění, věrnostní odměny, výkonnostní 
odměny 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888270783 

 



Požadovaná profese: Řidiči nákladního vozidla s přívěsem 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jezdíme po ČR, SR, Rakousko  
Požadavky: ŘP sk. C, E + profesní průkaz + psychotesty, digitální karta 
Výhody: diety, prémie, pracovní doba Po-Pá nebo dle dohody 
Mzda + cestovní náhrady. 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706690765 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního vozidla s přívěsem 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řízení nákladního vozidla s přívěsem v ČR a zemích EU.  
Výhody: prémie, příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13739290782 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního vozidla sk. "C" 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ANIVIA, s. r. o., IČ 01636847 
  Místo výkonu práce: ANIVIA, s. r. o. - sídlo, Pod hájem 1306, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Roman Václavek, tel.: +420 608 650 760, e-mail: info@anivia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Služební poměr 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 33 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního vozu ŘP sk. C, solo Daf Lf 45, vnitrostátní doprava,  
Výhody: víkend vždy doma 

Poslední změna: 
13.10.2018 01:55:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15105850741 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725790778 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 
  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Marek Dobeš, IČ 62868098 

  Místo výkonu práce: 
Marek Dobeš - Lužkovice, Na Gruntech 1, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Mojmír Nedbal, tel.: +420 724 775 826, e-mail: dobes@dobes.eu 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Rozvoz výrobků po ČR a SR 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781600756 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 
Pracoviště 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, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme na hlavní pracovní poměr řidiče nákladního vozidla.  
Podmínkou ŘP sk. C + E a profesní průkaz. 
Rozvoz po ČR a Slovensku. Denní návrat. Vyžadujeme praxi v řízení ve 
vnitrostátní dopravě alespoň 5 let, spolehlivost a flexibilitu.  
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902940772 

 

Požadovaná profese: Dělníci vrtné soupravy, řidiči 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 



Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montážní práce s technologií 
Požadavky: ŘP sk C,E, profesní průkaz, výhodou svářečský průkaz, 
vazačský průkaz, jeřábnický průkaz, strojnický průkaz, zodpovědnost, 
samostatnost, spolehlivost, pozitivní přístup k práci, zdravotní 
způsobilost 
Po zapracování možnost na dobu neurčitou. 
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14744910734 

 

Požadovaná profese: Řidič mezinarodní dopravy C+E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TST SAQIA s.r.o., IČ 28272943 
  Místo výkonu práce: Holešovská 166, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Michal Varnavčin, tel.: +420 577 107 777, e-mail: doprava.saqia@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme řidiče C+E na MB SOLOSTAR na destinace B,NL, I. návraty na 
víkend.  

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556800734 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního automobilu 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STAMIROT NH s.r.o., IČ 06447970 
  Místo výkonu práce: STAMIROT NH s.r.o. - celá ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Kutlvašr, tel.: +420 775 923 434(7:30-18:30), e-mail: 
vkutlvasr@seznam.cz, adresa: Pobřežní 394/12, 18600 Praha - Karlín 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR (zejm. Jihočeský kraj, Praha, Středočeský 
kraj) 
Kontaktní osoba: Kutlvašr Václav, tel.: 775923434, e-mail: 



vkutlvasr@seznam.cz 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Řízení nákladního automobilu - třístranný sklápěč. 
Jízdy v rámci stavby při provádění zemních prací na stavbách 
komunikací. 
 
Řidičský průkaz sk. C podmínkou, profesní průkaz řidiče výhodou. 
V případě dohody profesní průkaz řidiče zařídíme. 
 
Zajistíme ubytování zaměstnance v místě výkonu práce nebo v 
bezprostřední blízkosti zařízení firmy. (Jihočeský kraj)   

Poslední změna: 
13.2.2019 04:08:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15741340712 

 

Požadovaná profese: Řidiči C + E - VKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TRUCKFIN s.r.o., IČ 06318525 
  Místo výkonu práce: Loučka 137, 763 25 Újezd u Valaš.Klobouk 
  Komu se hlásit: Ladislav Slámečka, tel.: +420 605 264 325, e-mail: truckfin@truckfin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co vás čeká: moderní technika MB Actros 450 / 480, stabilní trasy, 
stanoviště Loučka ZL / Mladá Boleslav MB, práce pouze PO - PÁ, slušné 
zacházení, nadstandardní mzda v čistém 25 000-35 000 Kč 
Požadujeme: spolehlivost, kartu řidiče, platné psychotesty, ŘP C+E , 
profesní osvědčení 
Nabízíme: práci ve stabilní, rozrůstající se společnosti, přátelský pracovní 
kolektiv, zaměstnanecké benefity, pečlivé zaškolení do problematiky, 
stabilní zákazníky, maximální komfort (zánovní technika s kabinami Giga, 
navigace, post pay mýto, bonusové body MOL atd.) 
Místo pracoviště: Loučka (Újezd u Valašských Klobouk) nebo Mladá 
Boleslav dle bydliště uchazeče 
Jazyk: není podmínkou 
Benefity: motivující pohyblivé složky mzdy, mobilní telefon, příspěvek na 
stravování, systém vzdělávání a rozvíjení kvalifikace, možnost profesního 
růstu, po zkušební době úhrada nákladu na dojíždění do zaměstnání. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804170716 

 

Požadovaná profese: Řidiči C, C + E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 5.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 32 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP C, C+E, uchazeče bez praxe zaučíme 
Náplň práce: vnitro, MKD 
 
Výhody: náborový příspěvek, roční odměny 

Poslední změna: 
1.2.2019 02:17:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15292620749 

 

Požadovaná profese: Řidiči C+E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme řidiče Mezinárodní přepravy s vozidly nad 12 t. 

Poslední změna: 
4.2.2019 14:44:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427600750 

 

Požadovaná profese: Řidiči C+E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TES, spol. s r.o., IČ 44005113 
  Místo výkonu práce: Školní 618, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Josef Nesrsta, jednatel, tel.: +420 604 975 495, e-mail: 
tesslusovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 47 000 do 50 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme práci pro řidiče MKD na návěsovou soupravu plato.  
Jezdíme převážně do zemí západní Evropy, víkendy doma.  
Výhody: zázemí stabilní firmy, individuální přistup, dobré platové 
podmínky. 

Poslední změna: 
25.7.2018 01:55:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809770754 

 

Požadovaná profese: Řidiči C+E / nákladních automobilů, tahačů a spec. vozidel 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 11 

Pracoviště 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 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14793150774 

 

Požadovaná profese: Řidiči C+E / nákladních automobilů, tahačů a spec. vozidel 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Závada Milan, tel.: +420 737 514 495 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 30.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Mezinárodní kamionová doprava po EU, především Itálie 
Nové tahače Euro 6 Mercedes - Benz 
Výhody: možnost firemního ubytování 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556960784 

 

Požadovaná profese: Řidiči kamionů 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOSTYUK-STAV s.r.o., IČ 24309192 

  Místo výkonu práce: 

KOSTYUK-STAV s.r.o. ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad 
Niso... 

  Komu se hlásit: 
Vasyl Buchmey, tel.: +420 777 774 237, e-mail: kostyuk-stav@seznam.cz, 
adresa: Hekrova 853/10, 14900 Praha 415 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadované dovednosti: 
Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E  
Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C 

Poznámka k volnému 
místu: 

MVP: celá ČR 
Kontakt: Buchmey Vasyl, tel.: 777 774 237, e-mail: kostyuk-
stav@seznam.cz, osobně na adrese 5. května 1142/10, Praha 4, po a čt 
10-12 hod. 
 
Hledáme řidiče tahače. 
Požadujeme výpis z RT, ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxi min. 2 roky, 



psychologické vyšetření. 
Pracovní doba po-pá, občas soboty. 
 
Proplácíme vstupní lékařskou prohlídku. Dále zajišťujeme každoročně 
školení řidičů dle zákona (7hod.) 

Poslední změna: 
4.6.2018 17:12:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
13905010723 

 

Požadovaná profese: Řidiči kamonové dopravy 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště 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 Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Chmelová Lucie, tel.: +420 733 530 390, e-mail: rosicargo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 38 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pravidelné trasy po CZ 
Požadavky: řidičské oprávnění C+E, profesní osvědčení, praxe min. 1 rok 
s návěsem 
Požadavky: vysoké ohodnocení, volné víkendy 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14623380792 

 

Požadovaná profese: Řidiči mezinárodní dopravy 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště 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 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz a psychotesty. 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10771220762 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Heinz logistic s.r.o., IČ 29184398 

  Místo výkonu práce: 
Heinz logistic s.r.o. - Luhačovice, Uherskobrodská 670, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Zdeněk Tomášek, tel.: +420 577 102 522, e-mail: uctarna@heinz-logistic.cz 
Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidiči MKD 
Požadavky: ŘP sk. C, C+E 
Zájemci se hlásit telefonicky Po-Pá 8-16 hod., osobně na pracovišti nebo 
e-mailem. 

Poslední změna: 
19.3.2019 14:29:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12341730787 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: JASNO, spol. s r. o., IČ 18757553 
  Místo výkonu práce: Jasenná 306, 763 13 Jasenná u Vizovic 
  Komu se hlásit: Richard Růžička, tel.: +420 603 846 614, e-mail: ruzicka@jasno.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

ŘP skupiny C+E, profesní průkaz, digitální karta řidiče 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 7:00 do 16:00 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225020741 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLOTRANS, spol. s.r.o., IČ 13694995, http://www.solotrans.cz 

  Místo výkonu práce: 
SOLOTRANS, spol. s.r.o. - Zlín - Lípa, Zádveřice 417, Zádveřice-Raková, 
763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Solanská Jana, Oldřich Solanský, tel.: +420 577 197 058,602 740 274,577 
197 051, e-mail: jana.solanska@solotrans.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav - nutná zdravotní prohlídka, ŘP sk. C, E 
Náplň práce: řízení nákladních automobilů (tahače) při cestách do 
zahraničí (západní Evropa, Balkán) 
Výhody: mobilní telefon, příspěvek na pohonné hmoty, možnost volných 
víkendů a jiné firemní benefity 
Mzda + stravné 50 Eur/den 

Poslední změna: 
27.4.2018 03:40:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365430729 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 



  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AD - Jirásek, s.r.o., IČ 26945592 
  Místo výkonu práce: AD - Jirásek, s.r.o. - pracoviště, Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: František KEDRA, tel.: +420 721 615 601, e-mail: adjirasek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: řidičský průkaz C+E, profesní průkaz, digitální kartu, praxe 
min. 2 roky 
 
Nabízíme: diety + odměny, příspěvek na dopravu do zaměstnání, volné 
víkendy, pracovní doba pondělí až pátek 

Poslední změna: 
17.2.2019 00:45:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628580734 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů - MKD 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 24 

Pracoviště 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: Sotolář Jiří, 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce je: celá Evropa. Pravidelné pracoviště: Smetanova 
1929, Otrokovice 
Řidič nákladního automobilu - MKD, ŘP - sk. CE, digitální karta řidiče 

Poslední změna: 
25.3.2019 11:22:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11605970752 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tomáš Veselý, IČ 05148839 

  Místo výkonu práce: 

Tomáš Veselý - ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, 
Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad 
Niso... 

  Komu se hlásit: 
Tomáš Veselý, e-mail: ekomultipark@email.cz, adresa: Rybná 716/24, Staré 
Město, 110 00 Praha 1 

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



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 9.10.2017 
  Mzdové rozpětí: od 46 000 do 70 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadované dovednosti: 
Řidičský průkaz - profesní průkaz řidiče  
Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E  
Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Celá ČR 
Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 774 669 904 (Po-pá: 8:00 - 
17:00), nebo e-mailem na adresu ekomultipark@email.cz 
Kontaktní osoba: pan Tomáš Veselý 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Přijmeme řidiče/ky nákladních vozidel TIR nad 12t, s možností do osádky. 
Požadujeme: Ř.P. sk. CE+profesní průkaz, digitální kartu do tachografu. 
Nabízíme: práci v příjemném kolektivu + zaměstnanecké benefity s platem 
až 70tis.kč měsíčně na HPP. Nástup možný ihned nebo dle dohody se 
zaměstnavatelem z celé ČR/EU, pro zájemce z daleka je k dispozici 
ubytování. Ekomultipark dispo, kontaktní tel: 774 669 904, 723 604 707 
nebo e-mail: ekomultipark@email.cz 
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: jiné výhody, zaměstnanecké benefity, 
zvláštní prémie. 

Poslední změna: 
24.10.2017 01:51:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného 
místa: 13481270782 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního automobilu 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Robert Trnovec, tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru řidiči kontejnerové soupravy, ŘP sk. C+E, 
profesní karta, psychotesty, karta řidiče 
Výhody: prodložení pracovní smlouvy, pracovní oděv 

Poslední změna: 
11.1.2019 02:02:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14413870783 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního automobilu 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště 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: Dostálová Radka, tel.: +420 724 081 188, e-mail: dostalova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.1.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Řízení nákladního automobilu s přívěsem či návěsem 
Řidičské oprávnění k řízení automobilu nad 12 tun Výhody: příspěvek na 
penzijní pojištění, další benefity dle Kolektivní smlouvy 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742550787 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladnoích vozidel 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jindřich Šošolík, IČ 18554288 
  Místo výkonu práce: Fojtská 345, 763 10 Hvozdná 
  Komu se hlásit: Jindřich Šošolík, tel.: +420 606 713 282, e-mail: jindra@ehzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. E 
NáplŇ práce: rozvoz kontejnerů z terminálu METRANS Česká Třebová, 
jednodenní práce po republice 
Výhody: + diety, min. mzda dosahuje s dietami 25 000 Kč 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13162050766 

 

Požadovaná profese: Řidiči silniční nákladní dopravy 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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 Křenek, 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 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení kamionové soupravy v rámci střední a západní 
Evropy,  
Požadavky: řidičský průkaz skupiny C + E, znalost cizího jazyka výhodou  
Výhody: prémie, stravné, penzijní připojištění, zázemí stabilní společnosti 

Poslední změna: 
8.2.2019 02:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14947400756 

 

Požadovaná profese: řidiči skupiny C, E 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: A & H Invest Czech s.r.o., IČ 28463170 

  Místo výkonu práce: 
A & H Invest Czech s.r.o. - místo výkonu práce celá ČR, Benešov, Beroun, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 



Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Artur Avetisyn, jednatel, adresa: Tupolevova 713, Letňany, 199 00 Praha 
99 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 20.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontakt pro uchazeče: emailem na info@ah-stavebniny.cz nebo 
telefonicky na tel.: 777 095 555. 
 
ŘP skupiny C, E 
znalost RJ, ARM, CZ 
zkušenosti s řízením návěsu (mrazák) 

Poslední změna: 
20.10.2018 01:32:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 9, číslo volného 
místa: 15093530771 

 

Požadovaná profese: Strojníci 
  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s kolovými a kráčejícími bagry (Menzi Muck).  
Požadavky: ŘP sk C,E, profesní průkaz, strojnický průkaz, zodpovědnost, 
samostatnost, spolehlivost, pozitivní přístup k práci, zdravotní 
způsobilost. 
Výhody: možnost prodloužení na dobu neurčitou, příspěvek na penzijní 
pojištění, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14745060793 

 

Požadovaná profese: Pracovník prodeje - řidič 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: WERRA SKIN s.r.o., IČ 28850122 
  Místo výkonu práce: WERRA SKIN s.r.o. - Luhačovice, Uherskobrodská 80, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Marina Stará, tel.: +420 724 755 557, e-mail: obchod@werra.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
řid.průkaz . skup."B" , sk." E" výhodou, dobré komunikační schopnosti, 
bezúhonnost. Rozvoz živé drůbeže a krmiv. 
Zaměstnanecké výhody: 
týden dovolené navíc, zaměstnanecké benefity, zvláštní prémie dle 
prémiového řádu. 
Kontaktovat: telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977480713 

 

Požadovaná profese: Rozvoz novin po obchodech 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Petr Beneš, IČ 05730279 
  Místo výkonu práce: Petr Beneš - Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Beneš Petr, tel.: +420 603 252 294, e-mail: autodoprava.1223@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 10 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 6 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz novin po Zlíně  
Pracovní doba: 2:45 - 5 :00 da se to stihnout do hodiny a pul  
Mzda: měsičně 6000kč plus zapacení nafty nebo benzinu  
Požadavky: ŘP sk. B 

Poslední změna: 
5.2.2019 02:41:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15638400723 

 

Požadovaná profese: Řidič osobního automobilu 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Hospic Hvězda, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Bc. Kalivodová Miroslava, tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15793660766 

 

Požadovaná profese: Řidič plachtové dodávky pro mezinárodní přepravu - do 3,5T 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lubomír Vrána, IČ 72435062 
  Místo výkonu práce: Slezská 5258, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Romana LYSÁČKOVÁ, 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 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) 
Náplň práce: naložit náklad,zabezpečit a převézt do daného bodu. 
 
Požadavky: Hledáme řidiče na placht. dodávku, ř.p. sk. B pro mezinárodní 
přepravu v rámci EU. 
Pouze s praxí v mezinárodní přepravě!!!! 
Požadujeme časovou nezávislost, spolehlivost, samostatnost, aspoň 
jeden jazyk NJ,AJ. 
 
Zájemci o pracovní pozice mohout zaslat e-mail nebo kontaktovat 
zaměstnavatele telefonicky do 19 hodin. 

Poslední změna: 
16.11.2018 01:56:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740380708 

 

Požadovaná profese: Řidiči 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Spojmat CZ s.r.o., IČ 26302314 

  Místo výkonu práce: 
Spojmat CZ s.r.o. - Letiště - Otrokovice, Nová provozovna: Letiště 1892, 
Letiště 1065, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jindřich Ruman, tel.: +420 730 552 015, e-mail: ruman@spojmat.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 29.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme řidičský průkaz sk. B, sk. C+E spolehlivost, zodpovědnost.  
Obsluha VZV do 3,5t výhodou. 
Náplň práce: rozvoz zboží, dopravní obsluha výroby a staveb. 
Pracovní doba: Po-Pá: 7.00 - 15.30h 
Nabízíme: prémie dle dohody, stravenky, možnost prodloužení pracovní 
smlouvy. 

Poslední změna: 
22.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14390680702 

 

Požadovaná profese: Řidiči 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tanetgastro s.r.o., IČ 28355466 
  Místo výkonu práce: Tanetgastro s.r.o. - Lukov, Průmyslová 534, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Aneta Judasová, tel.: +420 775 586 565 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 22 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) 
Náplň práce: rozvoz zboží dodávkou 
Požadavky: řidičák skupina B, časová flexibilita 
Výhody: roční prémie 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14607640796 

 

Požadovaná profese: Řidiči dodávek 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 10 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Vizocargo, s. r. o., IČ 26966395 
  Místo výkonu práce: Vizocargo, s. r. o. sídlo, Lutonina 11, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Jindřich Somberg, tel.: +420 724 773 549, e-mail: somberg@vizocargo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) 
Požadavky: ŘP skupiny B, čistý trestní rejstřík, AJ nebo NJ výhodou, 
praxe vítána, aktivní osobnost s komunikativními a organizačními 
dovednostmi, příjemné vystupování & spolehlivost 
Nabízíme: pružnou pracovní dobu, dobré finanční ohodnocení, firemní 
telefon, navigace, zázemí stabilní společnosti, práci po celé Evropě (s 
léčivy), maximální stáří vozů do 3 let  
Životopisy zasílejte na emailovou adresu somberg@vizocargo.cz 
Případně odevzdejte osobně na recepci ve firmě.  

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14939830779 

 

Požadovaná profese: Řidiči dodávkového vozidla ŘP sk. B, C 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jiří Šidlo, IČ 62851331 
  Místo výkonu práce: Jiří Šidlo - Zlín, Tečovská, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jiří Šidlo, tel.: +420 603 248 784 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonický kontakt v době 7 - 20 hod.  

Poslední změna: 
5.1.2019 02:40:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15530060744 

 

Požadovaná profese: Řidiči dodávky 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAXXAN plus s.r.o., IČ 05543142 
  Místo výkonu práce: MAXXAN plus s.r.o. - Slušovice, Nové Dvory, Slušovice, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Dagmar Doubravská, tel.: +420 601 287 202, e-mail: 
dagmar.doubravska@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz skupina B 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456070793 

 

Požadovaná profese: Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MPM Trade spol. s r.o., IČ 25570668 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Šárka Věchtová, tel.: +420 577 102 818, e-mail: mpm@mpmtrade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz zásilek zákazníkům dodávkou , vychystání a 
nakládka zboží ve skladu.  
Pravidelné okruhy Morava, Čechy.  
Pouze pracovní dny! 
Požadavky: ŘP sk. B+C, profesní průkaz s kartou řidiče ( tachograf ) , 
vysokozdvih výhodou 
Výhody: stravenky 100% hrazeny zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní 
přip. dlouhodobá perspektiva 

Poslední změna: 
5.6.2018 02:48:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14568550766 

 

Požadovaná profese: Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zámek Napajedla s.r.o., IČ 28293452 
  Místo výkonu práce: Zámecká 265, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Hana Mášová, tel.: +420 728 716 023, e-mail: masova.sored@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme spolehlivého pracovníka/pracovnici na pozici řidič osobních a 
malých dodávkových automobilů. Požadujeme platné řidičské oprávnění 



skupiny B a manuální zručnost. 
Práce je vhodná spíše pro muže. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789780766 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. B 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: JIKA Cars s.r.o., IČ 06007074 
  Místo výkonu práce: JIKA Cars s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jiří Macura, e-mail: macura.jpm@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 5.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP. sk. B 
Náplň práce: Rozvoz kusových zásilek 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862800717 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petra Macurová, IČ 67343538 

  Místo výkonu práce: 
Petra Macurová - Malenovice, třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Petr Potužník, e-mail: potuznik.jpm@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2018 
  Mzdové rozpětí: od 31 800 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Česká společnost příjme řidiče sk. C pro svoz drobného elektro odpadu v 
rámci Zlínského kraje. 
Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnostis 20ti letou tradicí. 
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 
Motivační platové ohodnocení 
Zákonná školení zaplatíme za Vás. 
Neomezený tarif volání i pro soukromé účely. 
Vedení bankovního účtu zdarma 
Zvýhodněná cena energie pro vaši domácnost 
Pracovní doba PO-PÁ od 6:00 hod. Víkendy a svátky volné ! 
Naplánovanou trasu znáte den předem 
Požadujeme : 
Řidičský průkaz sk. C + profesní průkaz řidiče. 
Své životopisy posílejte na mail: potuznik.jpm@seznam.cz nebo volejte 
na tel: 604 295 040 - p. Potužník 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773640742 

 

Požadovaná profese: ŘIDIČ/-KA OSOBNÍHO A DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU 



  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

CZ -ISCO: 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů 
(kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) 
ŘIDIČ/-KA OSOBNÍHO A DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU 
- Místo výkonu práce: CELÁ ČR 
- DPČ, nástup 1.2.2019, též práce o víkendech 
- Náplň práce: převoz drobné mechanizace, komunikace se 
stavbyvedoucími, dispečinkem a dílnou, zásobování materiálem, 
zajišťování spojení mezi jednotlivými stavbami 
- Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu, organizační 
schopnosti, praxe ve stavebnictví výhodou 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: info@atmcz.cz 

Poslední změna: 
5.1.2019 01:33:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 15441730798 

 

Požadovaná profese: ŘIDIČ/-KA OSOBNÍHO A DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ATM CZ a.s., IČ 28488300 

  Místo výkonu práce: 

ATM CZ a.s.- pracoviště: CELÁ ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra Michaličková, e-mail: info@atmcz.cz, adresa: Klacovská 647, 
Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

CZ-ISCO: 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů 
(kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) 
ŘIDIČ/-KA OSOBNÍHO A DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU 
- Místo výkonu práce: celá ČR 
- PP na dobu neurčitou, nástup 1.2.2019, práce též o víkendech 



- Náplň práce: zajišťování spojení mezi jednotlivými stavbami, 
zásobování materiálem, převoz drobné mechanizace, komunikace se 
stavbyvedoucími, dispečinkem a dílnou 
- Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu a organizační 
schopnosti, praxe ve stavebnictví výhodou 
- V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: info@atmcz.cz 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo 
volného místa: 15441710719 

 

Požadovaná profese: 
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a 
řidičů dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště 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, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český 
Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město 
Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec 
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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 19.7.2017 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - 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: 
Řidiči malých dodávkových automobilů do 3,5t. (valník - plachta). 
Služební cesty Praha - ČR - EU. Práce: Po-pá, so-ne -volné. Řidičský 
průkaz skupiny B. Minimálně 5 let praxi řidiče. Hledáme řidiče, kteří mají 
chuť do práce.  

Poslední změna: 
18.8.2017 00:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 13040830739 

 

Požadovaná profese: Obsluha zemních strojů - bagru 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 
  Místo výkonu práce: GEOSTAV, spol s.r.o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Markéta Kameníčková, tel.: +420 724 604 911, e-mail: kariera@geostav.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha stavebních strojů na stavbách společnosti v oblasti 
speciálního zakládání staveb 
Požadujeme: strojnický průkaz, ŘP sk. B 
Výhodou: ŘP sk. C, vazačský průkaz, jeřábnický průkaz, svářečský 
průkaz 



Nabízíme: zajímavou práci ve stavebnictví, zázemí stabilní a téměř 
rodinné společnosti, individuální mzdové ohodnocení, firemní benefity 
(25 dní dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, …) 
 
Nabízíme: příspěvěk na stravování, 25 dní dovolené, příspěvek na 
penzijní připojištění a jiné  

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261200703 

 

Požadovaná profese: Řidiči svozového vozidla 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. - LUH Uherskobr. 984, Uherskobrodská 984, 
763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení nákladního vozidla - popelářský vůz - svoz odpadu, 
jízda v regionu Slavičín - Zlín - Luhačovice - Valašské Klobouky - Vsetín. 
Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, svědomitost, čistý trestní 
rejstřík, časová flexibilita, min. 2 roky praxe na pozici řidič nákladního 
vozidla, ŘP sk. B+C (sk. E výhodou), platný profesní průkaz, karta 
řidiče.Výhody: pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou 
- jistota stabilní firmy. Pracovní doba PO - PÁ 6:00 - 14:30 hod., víkendy a 
svátky volno.Místo výkonu práce Slavičín. 
tel.kontakt: 605 263 092 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14529830791 

 

Požadovaná profese: Strojníci - bagristé 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Prachař, s.r.o., IČ 26310287 
  Místo výkonu práce: Bohuslavice u Zlína 264, 763 51 Bohuslavice u Zlína 
  Komu se hlásit: Ing. Jana Tománková, tel.: +420 733 570 767 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15797700719 

 

Požadovaná profese: Strojníci, obsluha kolového nakladače 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PILA PEŠL, s.r.o., IČ 28309758 



  Místo výkonu práce: Paseky 152, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Pešl Jan, tel.: +420 603 233 479, e-mail: info@pilapesl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme strojníka, obsluhu kolového nakladače. Strojní průkaz a 
zkušenosti výhodou.  
Čistá mzda 140,-/hod.  
Nástup možný ihned.  
Nabízíme práci na dobu neurčitou, čerpání firemních benefitů, navýšení 
mzdy po zapracování. 

Poslední změna: 
24.1.2019 04:18:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15274050778 

 

Požadovaná profese: Strojníci pracovních strojů - dozer 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Mizera Vlastimil, tel.: +420 736 150 750, e-mail: eurovia-zlin@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost, chuť učit se nové věci, vysoké pracovní 
nasazení, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, řidičský průkaz 
min.sk. C vydaný v místě bydliště, strojnický průkaz výhodou 
Výhody: příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, další 
vzdělávání pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438770780 

 

Požadovaná profese: Strojníci pracovních strojů - grejdr 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost, chuť učit se nové věci, vysoké pracovní 
nasazení, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, řidičský průkaz 
min.sk. C vydaný v místě bydliště, strojnický průkaz výhodou 



Výhody: příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, další 
vzdělávání pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438640703 

 

Požadovaná profese: Strojníci pracovních strojů - rypadlo 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost, chuť učit se nové věci, vysoké pracovní 
nasazení, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, řidičský průkaz 
min.sk. C vydaný v místě bydliště, strojnický průkaz výhodou 
Výhody: příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, další 
vzdělávání pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438670773 

 

Požadovaná profese: Strojníci, pracovníci strojů - buldozer 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Strojník na stroji buldozer na stavbách v regionu.  
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556880759 

 

Požadovaná profese: Strojníci, pracovníci strojů - grejdr 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

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



  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Strojník na stroji grejdr na stavbách v regionu. 
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556700727 

 

Požadovaná profese: Strojníci, pracovníci strojů - rypadlo 
  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Obsluha rypadla.  
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556630790 

 

Požadovaná profese: Řidič MKD 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Heinz logistic s.r.o., IČ 29184398 

  Místo výkonu práce: 
Heinz logistic s.r.o. - Luhačovice, Uherskobrodská 670, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Zdeněk Tomášek, tel.: +420 603 155 242, e-mail: tomasek@heinz-logistic.cz, 
adresa: V Dražkách 301, Pozlovice, 763 26 Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 17.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidič MKD, časté jízdy Rakousko, Německo, Itálie,kamiony 
značky SCANIA. 
Požadavky: řidičský průkaz skupiny C, C+E, karta řidiče, profesní průkaz, 
znalost NJ, AJ a SRB. 
Pravidelná mzda, základ + diety. 
Kontakt osobně na adrese Uherskobrodská 670, 763 26 Luhačovice,pan 
Tomášek Zdeněk,telefonicky na tel.čísle 577 102 522 PO - PÁ 8:00 - 16:00 
hod. nebo e-mailem:uctarna@heinz-logistic.cz 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773610769 

 

Požadovaná profese: Řidič tahačů 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracoviště 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 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 36 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vnitrostátní doprava Zlín - Praha a zpět. 
Požadavky: ŘP skupiny C+E, spolehlivost, zodpovědnost, 
směnnost Po-Pá, víkendy volné, praxe není nutná zaškolíme. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně v sídle firmy. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15086270709 

 

Požadovaná profese: ŘIDIČI KAMIONU TAHAČE 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ALITRON-OST, s. r. o., IČ 60755725 
  Místo výkonu práce: ALITRON - OST, s. r. o., Tečovice 378, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Vratislava Kudělková, tel.: +420 731 991 251, e-mail: kudelkova@alitron-
ost.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: požadovaná praxe min.5 let, ŘP sk. C,E, profesní průkaz, 
provoz vozidla v rámci ČR ( nejvíce Zlínský kraj), znalost stavebních 
materiálů velkou výhodou, jeřábnický průkaz , průkaz VZV, digitální karta 
- výhodou, praxe na obdobné pozici nebo v oblasti stavebnictví, obchodu 
velkou výhodou, komunikační a organizační schopnosti, dynamická a 
technicky zdatná osobnost, fyzická zdatnost, prozákaznický přístup, 
loajalitu, ochotu a chuť pracovat, bezúhonnost, samostatnost, 
spolehlivost a flexibilita, trestní bezúhonnost. 
Výhody: mobil, diety, příspěvek penzijní připojištění , další příplatky  

Poslední změna: 
5.2.2019 02:41:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15697580714 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SOLOTRANS, spol. s.r.o., IČ 13694995, http://www.solotrans.cz 

  Místo výkonu práce: 
SOLOTRANS, spol. s.r.o. - Zlín - Lípa, Zádveřice 417, Zádveřice-Raková, 
763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Solanský Oldřich, tel.: +420 602 740 274, e-mail: jana.solanska@solotrans.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 20.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dobrý zdravotní stav - nutná zdravotní prohlídka. 
Řidičský průkaz C, E 
Řízení nákladních automobilů (tahače) při cestách do zahraničí (západní 



Evropa, Balkán) 
Zaměstnanecké výhody: mobilní telefon, příspěvek na pohonné hmoty, 
možnost volných víkendů a jiné firemní benefity 

Poslední změna: 
8.8.2018 01:53:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14872480769 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD ČR - Německo 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Roman Laciga, IČ 72322853 

  Místo výkonu práce: 
Roman Laciga - Otrokovice, Bývalý areál zemědělského družstva, 
Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Roman Laciga, tel.: +420 607 825 845 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení, praxe v řízení nutná, ŘP sk. C+E+ profesní průkaz 
podmínkou, spolehlivost, výhodou je znalost NJ 
- víkendy volné, doba určita 1 rok s možností prodloužení. 
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 
- kontakt předem telefonicky Po-Pá 8:00-20:00 hod. 

Poslední změna: 
1.3.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15105900793 

 

Požadovaná profese: Řidiči tahačů 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Sotolář Jiří, tel.: +420 777 744 824, e-mail: info@vsped.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce je: celá Evropa. Pravidelné pracoviště: Smetanova 
1929, Otrokovice 
Řidiči nákladního automobilu - tahačů - MKD, ŘP sk. C+E 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14972090748 

 

Požadovaná profese: Řidiči tahačů 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracoviště 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: Sotolář Jiří, 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 29.3.2019 do 26.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního automobilu - tahačů - MKD, ŘP sk. CE, digitální karta 
řidiče . 

Poslední změna: 
3.1.2019 02:40:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15516510717 

 

Požadovaná profese: Řidiči tahačů 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AD - Jirásek, s.r.o., IČ 26945592 
  Místo výkonu práce: AD - Jirásek, s.r.o. - pracoviště, Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: František KEDRA, tel.: +420 721 615 601, e-mail: adjirasek@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidičský průkaz sk. C + E. 
Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789770775 

 

Požadovaná profese: Řidiči tahačů 
  Řidiči tahačů (83322) 

Pracoviště 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: Sotolář Jiří, 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 1.5.2019 do 29.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního automobilu - tahačů - MKD, ŘP sk. CE, digitální karta 
řidiče . 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875280737 

 

Požadovaná profese: Řidič/řidička mezinárodní kamionové dopravy. 
  Řidiči tahačů (83322) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AMIPOL ZLÍN s.r.o., IČ 25559061, http://www.amipolzlin.cz 
  Místo výkonu práce: Všemina 301, PSČ 76315 
  Komu se hlásit: Pavel Mika, tel.: +420 577 982 141, e-mail: info@amipolzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 



  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, C+E, ADR, kartu řidiče, praxi v oboru 
2 roky 
Výkon práce: státy západní a sřední Evropy 
Zaměstnanecké výhody: prémie. 
Způsob prvního kontaktu: e-mailem (info@amipolzlin.cz) nebo telefonicky 
(PO-PA od 8.00 do 16.00 hod., tel. č. 577 982 141). 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14828620764 

 

Požadovaná profese: Obsluha vysokozdvižného vozíku 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Kloboucká lesní s.r.o., IČ 25532642 

  Místo výkonu práce: 
Kloboucká lesní s.r.o. - sídlo, Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-
Bylnice 

  Komu se hlásit: Michal Mikuš, tel.: +420 731 844 564 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: průkaz na VZV výhodou (zaměstnavatel případně zajistí), 
pracovitost, spolehlivost.  
POZN: Zájemci se nejprve hlásí tel.  

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15491210789 

 

Požadovaná profese: Řidiči vysokozdvižného vozíku 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 

Pracoviště 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: 
Bc. Markéta SKOUPILÍKOVÁ, tel.: +420 576 015 111(7-13hod), e-mail: 
skoupilikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku 
Náplň práce: Rozvoz betonové směsi vysokozdvižným vozíkem. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628320774 

 

Požadovaná profese: Řidiči vysokozdvižných vozíků 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště 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: Těthalová Pavla, tel.: +420 606 737 955, e-mail: tethalova@bcl.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 31.12.2020 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řízení motorových vysokozdvižných vozíků ve skladech společnosti, 
nakládka pneumatik  
Výhody: 100 Kč stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, další benefity 
dle Kolektivní smlouvy 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456110757 

 

Požadovaná profese: Řidiči vysokozdvižných vozíků 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

UNICO MODULAR působí už přes čtvrt století jako výrobce obytných 
kontejnerů a modulárních staveb, primárně pro západoevropské trhy. 
Firma si zakládá na vysokém důrazu na kvalitu svých výrobků a servisu, 
morálním a korektním jednáním ke svým zaměstnancům a obchodním 
partnerům. Sdílení těchto hodnot se očekává i od Vás.  
NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení v případě dobrých výsledků, 
příspěvek na závodní stravování, po zapracování smlouva na dobu 
neurčitou 
OD VÁS OČEKÁVÁME: aktivní přístup k práci a samostatnost, smysl pro 
pořádek a důslednost, odolnost vůči stresu, nebát se přebrat 
zodpovědnost za svou práci 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628210776 

 

Požadovaná profese: Řidiči VZV 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, IČ 46971483 

  Místo výkonu práce: 
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ [216], Zádveřice 425, Zádveřice-
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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na posklizňové lince (ukládání beden). 
Zájemci o volné místo zasílat životopi na e-mail, hlásit se telefonicky v 
době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo se zastaví osobně na pracovišti ve 
stejnou dobu. 



Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132970719 

 

Požadovaná profese: Řidiči VZV 
  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 Mikulčíková, tel.: +420 576 779 154, e-mail: Kariera@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s materiálem 
Výhody: příspěvek na stravování, 13. plat, penzijní připojištění 

Poslední změna: 
26.1.2019 04:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15649070723 

 

Požadovaná profese: Lázeňská 
  Sanitáři (53295) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 

  Místo výkonu práce: 
Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. [1], Bezručova 
338, 763 26 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.12.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Léčebné lázně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
přijmou do svého týmu na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr  
LÁZEŇSKOU/SANITÁŘKU 
Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
• odpovídající vzdělání (osvědčení) 
• spolehlivost a zájem pracovat 
• časovou flexibilitu 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
•  



Nástup: 
• dle domluvy 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15573010792 

 

Požadovaná profese: Sanitáři (53295) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: Lázeňské náměstí 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obslužné práce při poskytování léčebné péče v balneo 
provozu, aplikace jednoduchých procedur. 
Požadavky: -akreditovaný kvalifikační kurz  
v oboru sanitář Ministerstva zdravotnictví ČR, popř. SZŠ v oboru  
zdravotnický asistent. 
Zaměstnanecké výhody: náborový příspěvěk 3 000,- Kč, 25 dnů dovolené, 
příplatky dle Zákoníku práce, závodní stravování, výměnné rekreace, 
příspěvěk na penzijní připojištění, levný tarif u T- mobil. 

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15522190746 

 

Požadovaná profese: Sanitáři (53295) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: osvědčení pro sanitáře ve zdravotnictví, bezúhonost, 
spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat samostatně, dobrá 
komunikace s lidmi, poctivost, čistý trestní rejstřík. 
Zaměstnanecké výhody: zaměstnanecká strava. 
Kontaktovat paní Annu Kneblovou nebo vrchní sestru, telefonicky - v 
denní dobu, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
30.3.2019 09:15:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839740713 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC 



  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná obsluha CNC  
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, znalost čtení výkresové 
dokumentace, pečlivost 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  
stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13836990734 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC frézovacího centra 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavičín, Luhačovská 891, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambrůzová, tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost, samostatnost, čtení výkresové dokumentace, 
praxe výhodou 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou nebo osobně 
Nabízíme závodní stravování, roční platové benefity. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494610741 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC obráběcích center 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Frema, a. s., IČ 46905049, http://www.frema.cz 
  Místo výkonu práce: Frema, a.s. - Malenovice, třída 3. května 850, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jana Petříková, tel.: +420 576 771 815, e-mail: perm@frema.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky : částečná znalost programování (řídící systém Heidenhein), 
samostatnost, časová flexibilita, strojírenské vzdělání  
Nabízíme : Práci ve stabilizované společnosti, podnikové stravování, 
týden dovolené navíc, odměny podle podnikových zásad 

Poslední změna: 
12.2.2019 10:43:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15736160718 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC soustruhu 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná obsluha CNC  
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, znalost čtení výkresové 
dokumentace, pečlivost 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  
stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809750772 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC strojů 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kusová výroba vstřikovacích forem. Obsluha 5-ti osého obráběcího 
centra HERMLE 400. Požadujeme strojní vzdělání technického směru. 
Benefity: stravenky,odměna za docházku,týden dovolené navíc, 2x ročně 
mimořádné odměny, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15271220706 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC strojů. 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zdravotní způsobilost, čistý trestní rejstřík, zdravotní průkaz, ochota učit 
se novým věcem, pro cizince není nutné dokonale ovládat český jazyk. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11185120732 

 

Požadovaná profese: Obsluha číslicově řízených strojů 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 do 14.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954040760 

 

Požadovaná profese: Obsluha ohraňovacího lisu CNC a strojních nůžek 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, http://www.mozna.cz 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Martin Behrik, tel.: +420 602 119 554 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 19.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SO vzdělání se zaměřením strojírenství, orientace ve 
výkresové dokumentaci 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14508030720 

 

Požadovaná profese: Seřizovači vstřikolisů. 
  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlín Precision s.r.o., IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PRŮMYSLOVÁ 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: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost a praxe se seřizováním vstřikovacích strojů, 
samostatnost, spolehlivost 
Náplň práce: seřizování vstřikolisů, manipulace ve výrobě, zodpovědnost 
za provoz dílny 
Výhody: stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, volnočasové poukázky, 
penzijní připojištění, firemní akce 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497760714 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice 

  
Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 
(7523) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: PODHORAN LUKOV a.s. - Kašava, Držková 1, 763 19 Kašava 

  Komu se hlásit: 
Zdeněk Tomeček, tel.: +420 728 508 960, e-mail: 
zdenek.tomecek@podhoran.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 12.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na dřevoobráběcích strojích 
Pracovní doba 6.00 - 14.30 hod. 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění 

Poslední změna: 
12.6.2018 01:54:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14607850704 

 

Požadovaná profese: Frézař kovů - seřizovač a obsluha konvenční frézy 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZEKO s.r.o., IČ 44004737 
  Místo výkonu práce: ZEKOs.r.o. - provozovna 3, Hostišová - Horňák 142, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Hana Steinerová, tel.: +420 602 749 370, e-mail: m.zelina@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Velmi dobrý pracovní kolektiv, možnost zvýhodněného 
ubytování,možnost profesního růstu, osobní odměny. 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464220743 

 

Požadovaná profese: frézař na klasickém stroji 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: MB KOVO s.r.o., IČ 26939941 
  Místo výkonu práce: Vlachovice 277, 763 24 Vlachovice 
  Komu se hlásit: Ing. Maček Stanislav, tel.: +420 603 506 539, e-mail: mbkovo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Obsluha klasického stroje - frézování, vyučení v oboru v 
oboru podmínkou.  
Pozn.: zájemci se mohou hlásit tel. od 8:00 - 18:00 hod. 

Poslední změna: 
30.10.2018 01:57:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15209140706 

 

Požadovaná profese: Frézaři - vrtaři na konvenčních strojích 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEVI-CZ s.r.o., IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavničkovo 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba strojních součástí dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadujeme: vyučení v oboru obráběč kovů nutné, praxe výhodou 
Výhody: Náborový příspěvek dle praxe, stravenky 105 Kč, možnost 
přivýdělku 100Kč/hod. u vícestrojové obsluhy, přesčas o víkendu hrazen 
70% z průměru, přesčas přes týden hrazen 40% z průměru, příspěvek na 
penzijní nebo životní připojištění, příspěvek na dopravu do zaměstnání, 
délka dovolené nad 20 dnů dle odpracované doby u firmy, zdarma 
občerstvení na pracovišti, roční odměny, 2x ročně společenská akce, lze 
domluvit i zkrácený úvazek na DPČ nebo DPP 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15041250778 

 

Požadovaná profese: Obsluha obráběcího centra 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: Mužíková Ivana, tel.: +420 736 628 909, e-mail: muzikova@preciz.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 300 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na konvenčních obráběcích strojích, frézách a práce 
na CNC vertikálních obráběcích centrech, obsluha a seřizování strojů, 
úpravy a korekce programů, obsluha vertikálních a horizontálních CNC 
obráběcích center - řídící systém Siemens / Heidenhein. 
Výhody: 13. plat, stravenky 105,-Kč/den, 5 týdnů dovolené, bonusové 
poukázky, příplatky nad rámec zákoníku práce a další 

Poslední změna: 
4.1.2019 02:41:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14273850798 

 

Požadovaná profese: Soustružníci 
  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449, http://www.koleckarna.cz 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 777 839 609, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, 
manuální zručnost 
Výhody: zaručení mzdy v pravidelných termínech 
Telefonicky Po-Pá 8-12 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 8-
12 hod. 

Poslední změna: 
28.11.2018 14:48:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14052050792 

 

Požadovaná profese: Obráběč kovů - soustruh, fréza, bruska 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OMI, spol. s r. o., IČ 45479356 

  Místo výkonu práce: 
OMI, spol. s r. o. - Hrádek, Družstevní I 210, Hrádek na Vlárské dráze, 763 
21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Vojtěch Ocelík, jednatel, tel.: +420 577 342 283, e-mail: 
omi_slavicin@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 24 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 29 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, -pracovní oděvy a obuv a jejich čistění  
Podnikové stravování, -příspěvky od zaměstnavatele  
Zvláštní prémie, -roční odměny a odměny při osobních jubileích 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme dobrou zručnost, spolehlivost, čtení výkresové 
dokumentace. Jedná se o zakázkovou výrobu dílů. 
Životopis můžete zasílat na omi_slavicin@volny.cz 
nebo přinést po telefonické dohodě osobně do provozovny do Slavičína-
Hrádku.  

Poslední změna: 
7.2.2019 11:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15560760759 

 



Požadovaná profese: Obráběč kovů (bruska na plocho) 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s., IČ 48531383 
  Místo výkonu práce: Dlouhé díly 335, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Alena Vyoralová, tel.: +420 602 759 829, e-mail: vyoralova@zpsgo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obráběč kovů pro práci na obráběcích strojích (bruska na plocho). 
Výhody: 1 týden ŘD navíc, penzijní připojištění, zvýhodněné mobilní 
volání, mzdové benefity 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789900755 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC soustruhu 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PGI MORAVA, s.r.o., IČ 25526464, http://www.pgimorava.cz 

  Místo výkonu práce: 
PGI MORAVA, s.r.o. - Rokytnice, areál TVD, Rokytnice 203, 763 21 
Slavičín 

  Komu se hlásit: JUDr. Alena Štefaníková, e-mail: personalni@pgimorava.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha CNC soustruhu GOODWAY, řídící systém FANUC 
Výhody: ubytování, stravování  

Poslední změna: 
19.1.2019 01:57:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15503010742 

 

Požadovaná profese: Obsluha konvenčních sostruhu 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná obsluha CNC soustruhu 
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, znalost čtení výkresové 
dokumentace, pečlivost 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  



stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14954380779 

 

Požadovaná profese: Obsluha konvenčních soustruhů 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 do 14.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954200713 

 

Požadovaná profese: Obsluha konvenčního soustruhu (kromě obrábění dřeva) 
  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZEKO s.r.o., IČ 44004737 
  Místo výkonu práce: ZEKOs.r.o. - provozovna 3, Hostišová - Horňák 142, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Hana Steinerová, tel.: +420 602 749 370, e-mail: m.zelina@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Velmi dobrý pracovní kolektiv, možnost zvýhodněného ubytování, 
možnost profesního růstu, osobní odměny. 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464210752 

 

Požadovaná profese: Brusič na plocho/kulato 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme strojní vzdělání, zkušenosti s broušením na plocho a kulato, 
čtení a orientace v technické dokumentaci. Benefity: stravenky, odměna 
za docházku, týden dovolené navíc, 2x ročně mimořádné odměny,penzijní 
připojištění 



Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15271180742 

 

Požadovaná profese: Seřizovač vstřikovacích lisů 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provádění výměny forem a seřízení u vstřikovacích lisů. Požadujeme 
vzdělání technického směru, třísměnný provoz. Benefity: stravenky, 
odměna za docházku, 2x ročně mimořádné odměny, týden dovolené 
navíc, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988390725 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  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 vyučené nebo maturující v oboru. 
Náplň: postupné zvládnutí celého procesu programování, upínání, a 
vlastní práce na CNC stroji. 
Individuální kusová výroba. 
Výhody: příspěvek na stravování, ubytování, dovolenou, penzijní 
připojištění  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706850718 

 

Požadovaná profese: Pracovníci na horizontce (horizontální vyvrtávačce) 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 500 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Individuální kusová výroba 
Výhody: příspěvky na penzijní připojištění, stravování, dovolenou, na 
ubytování  
Telefonicky Po-Pá 8-14 hod. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12165950782 

 

Požadovaná profese: Seřizování a obsluha konvenčních fréz 
  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  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: příspěvky na penzijní připojištění, stravování, dovolenou, na 
ubytování  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706840727 

 

Požadovaná profese: Brusiči - na plocho a na kulato 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEVI-CZ s.r.o., IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavničkovo 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, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: broušení strojních dílců dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadavky: vyučení v oboru obráběč kovů - brusič nutné 
Výhody: travenky 105 Kč, přesčas o víkendu hrazen 70% z průměru, 
přesčas přes týden hrazen 40% z průměru, příspěvek na penzijní nebo 
životní připojištění, příspěvek na dopravu do zaměstnání, délka dovolené 
nad 20 dnů dle odpracované doby u firmy, zdarma občerstvení na 
pracovišti, roční odměny, 2x ročně společenská akce, lze domluvit i 
zkrácený úvazek na DPČ nebo DPP 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14773870763 



 

Požadovaná profese: Dělníci - brusiči pohledových svárů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MRB Sazovice, spol. s r.o., IČ 63488051, http://mrb.cz 
  Místo výkonu práce: MRB Sazovice, spol. s r.o. - Sazovice, Sazovice 191, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Kožíková Hana, tel.: +420 606 672 237, e-mail: kozikova@mrb.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenosti a broušení svárů a kovových součástí 
Výhody: čtvrtletní odměny, stravenky, příspěvek na penzijní a životní 
pojištění, příspěvek na údržbu pracovního oděvu 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15968100716 

 

Požadovaná profese: Dělníci - obsluha CNC strojů a zařízení svařovací automat 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MRB Sazovice, spol. s r.o., IČ 63488051, http://mrb.cz 
  Místo výkonu práce: MRB Sazovice, spol. s r.o. - Sazovice, Sazovice 191, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Kožíková Hana, tel.: +420 606 672 237, e-mail: kozikova@mrb.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe výhodou. 
Výhody: čtvrtletní odměny, stravenky,příspěvek na penzijní a životní 
pojištění, příspěvek na údržbu pracovního oděvu 

Poslední změna: 
25.7.2018 01:55:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809740781 

 

Požadovaná profese: 
Kompletní obsluha ohraňovacího lisu zn. Trumpf, programátor 
ohraňovacího lisu 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: TIGAS Zlín s.r.o., IČ 26925273 
  Místo výkonu práce: Tečovice 364, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
René Kraváček, jednatel, tel.: +420 577 102 068,603 525 721, e-mail: 
kravacek@tigas.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletní obsluha ohraňovacího lisu, zn.Trumpf, včetně 
nastavení parametrů stroje a nástrojů, údržba stroje 
Požadavky: velmi dobrá znalost technické dokumentace, základy CNC 
programování, praxe na ohraňovacích lisech, SŠ odborné vzdělání - 



obraběč kovů, programátor CNC strojů, mechanik sežizovač. Čeština 
slovem, samostatnost, zodpovědnost 
Výhody: 13.,14.plat, příspěvek na dopravu, ubytování, stravné 

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13819020708 

 

Požadovaná profese: Konfekce MOTO 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CZ KOVOS s.r.o., IČ 25353756 
  Místo výkonu práce: CZ KOVOS s.r.o. - Zlín, MITAS a.s., Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Špak Marek, tel.: +420 728 644 867, e-mail: czkovos@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 600 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba surového motocyklového plaště, práce na 
konfekčním stroji, kompletace polotovaru dle výrobního predpisu, vysoký 
podíl ruční práce, požadavky na presnost, konfekcioner musí vest 
písemné záznamy o procesu výroby, kontrola základního nastavení 
stroje, včetně měŕení parametru polotovaru 
Výhody: stabilita, flexibilný plat 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14711150757 

 

Požadovaná profese: Lisaři 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 
  Místo výkonu práce: 123-práce.cz s.r.o. - Křekov, Křekov 50, 766 01 Valašské Klobouky 
  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 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha lisů, manipulace s výlisky, výstupní kontrola 
Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15070040766 

 

Požadovaná profese: Mechanici - montéři 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEVI-CZ s.r.o., IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavničkovo 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dokončovací práce v kusové kovovýrobě - jehlení, řezání 
závitů, pískování, rovnání, srážení hran, lepení pouzder, značení dílců; 
montování dílců do menších montážních sestav  
Požadujeme vyučení ve strojním oboru, dobrou znalost čtení výkresové 
dokumentace, zručnost, pečlivost, citlivost na manuální práci ve 
strojírenské oblasti 
 
Stravenky 105 Kč, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, 
příspěvek na dopravu do zaměstnání, délka dovolené nad 20 dnů dle 
odpracované doby u firmy, zdarma občerstvení na pracovišti, placená 
přestávka na odpolední směně, 50% příplatky za práci přesčas o víkendu, 
roční odměny, 2x ročně společenská akce, možnost prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13559340747 

 

Požadovaná profese: Mechanici - seřizovači 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  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: samostatné seřizování nástrojů na CNC stroje 
Požadavky: znalost čtení výkresové dokumentace, praxe ve strojírenství 
minimálně 2 roky 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  
stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13746300778 

 

Požadovaná profese: Obráběči kovů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 
  Místo výkonu práce: EUROZET s.r.o. - sídlo, Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u Luhačovic 
  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: info@eurozet.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 600 do 20 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862720789 

 

Požadovaná profese: Obráběči kovů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 
  Místo výkonu práce: EUROZET s.r.o. - sídlo, Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u Luhačovic 
  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: info@eurozet.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 600 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862930794 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC frézy 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOVEX Újezd s.r.o., IČ 46969268, http://www.kovexujezd.cz 
  Místo výkonu práce: Újezd 385, 763 25 Újezd u Valaš.Klobouk 
  Komu se hlásit: Zdeněk Maňas, e-mail: zdenekmanas@kovexujezd.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 3.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná obsluha nové horizontální CNC frézy tvorba 
méně složitých programů, samostatné seřízení stroje. 
Požadavky: samostatnost a schopnost se učit. 

Poslední změna: 
4.12.2018 02:49:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14752110753 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC obráběcího centra 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Elkoplast Slušovice s.r.o., IČ 26235757 

  Místo výkonu práce: 
Elkoplast Slušovice s.r.o., - Ostrata, Ostrata 132, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav Krajča, tel.: +420 777 770 641, e-mail: 
ladislav.krajca@elkoplast.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, znalost práce s el. ručním nářadím, 
fyzická zdatnost 



Náplň práce: obsluha CNC (zaškolíme) 
Výhody: závodní stravování 

Poslední změna: 
17.11.2018 01:56:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15169490792 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC stroje 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha CNC strojů 
Požadujeme: pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost, absolventy 
a nekvalifikované zaškolíme, práce vhodná pro muže, praxe vítána 
Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci ve stabilní společnosti, 
zajímavé mzdové ohodnocení, práci v třísměnném provozu 
Benefity: 13.plat, příspěvek na závodní stravování, pracovní oděv, pitný 
režim, bonus zdraví, náborářský příspěvek 15000,- Kč 
Bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat, náborový příspěvek 

Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13631870751 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC stroje 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Wicke CZ, s.r.o., IČ 60732873 
  Místo výkonu práce: Slušovice 626, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Kristyna Bobalová, Dis., tel.: +420 725 970 249, e-mail: 
kristyna.bobalova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vhodné pro muže 
Výhody: bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat. 

Poslední změna: 
25.1.2019 04:54:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13828090790 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC stroje v kovovýrobě 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZULIP s.r.o., IČ 27696537 
  Místo výkonu práce: Paseky 619, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 



  Komu se hlásit: 
Petr Zouhar, Vojtěch Polášek, tel.: +420 604 200 467;608 362 486, e-mail: 
petr.zouhar@zulip.cz, adresa: 81 budova areálu bývalého Svitu, Zlín, 760 01 
Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha CNC stroje, při postupném zaučování se - měření, 
čtení technické dokumentace, seřízení stroje, korekce nástroje  
Požadavky: částečná technická způsobilost, jedná se o kovoobrábění, 
chuť učit se a pracovat  
Osobně - 81.budova areálu bývalého Svitu od 6hod. - 15hod. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14079970787 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC stroje v kovovýrobě 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZULIP s.r.o., IČ 27696537 
  Místo výkonu práce: Paseky 619, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Zouhar Petr, Vojtěch Polášek, tel.: +420 604 200 467,608 362 486, e-mail: 
petr.zouhar@zulip.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - AREÁL BÝVALÉHO SVITU BUDOVA Č. 81B 
Náplň práce: obsluha CNC stroje, při postupném zaučování se - měření, 
čtení technické dokumentace, seřízení stroje, korekce nástroje  
Požadavky: částečná technická způsobilost, jedná se o kovoobrábění, 
chuť učit se a pracovat  
Osobně - 81.budova areálu bývalého Svitu od 6hod. - 15hod. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14080000760 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC/operátor výroby 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DIMER, spol. s r. o., IČ 60737573 
  Místo výkonu práce: Zelená 505, Kudlov, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: František Bor, tel.: +420 602 250 891, e-mail: frantisek.bor@dimer.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníka na pozici operátor pro obsluhu poloautomatických a 
CNC strojů včetně prácí spojených s chodem kovovýroby ve strojírenské 
firmě sídlící na Kudlově, která se soustřeďuje na výrobu průmyslových 
těsnění pro chemický a petrochemický průmysl. 



Požadujeme: 
- Vyučení v oboru obráběč kovů, soustružník - velkou výhodou - strojař 
nebo zámečník, popř. sami zaučíme a zaškolíme  
- Praxe na manuálním nebo CNC obráběcím stroji (soustruh) - výhodou 
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, manuální zručnost  
- ochota učit se novým věcem 
- Na nabízenou pozici bude pracovník komplexně zaučen a vyškolen  
Zaměstnanecké výhody: 
- stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr 
- příspěvek na stravování 
- ranní směna 
- placené přesčasy 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kudlov 505 od 
8:00 do 15:30 hodin. 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765220754 

 

Požadovaná profese: Obsluha robotického pracoviště 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště 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 Adam, tel.: +420 736 407 771, e-mail: sekretariat@japavo.cz; 
avojacek@japavo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nastavení balící linky, doplňování kartonů, kontrola robotizace, odvoz 
palet, vypisování výrobních záznamů. 
Práce vhodná pro kohokoliv, vše zaučíme. 
Výhody: stálé zaměstnání 
Zveřejnit nabídku 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15649130766 

 

Požadovaná profese: Operátor obráběcího sroje 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZULIP s.r.o., IČ 27696537 
  Místo výkonu práce: Paseky 619, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Zouhar Petr, Vojtěch Polášek, tel.: +420 604 200 467,608 362 486, e-mail: 
petr.zouhar@zulip.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 160 do 25 200 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - AREÁL BÝVALÉHO SVITU BUDOVA Č. 81B 
Náplň práce: obsluha CNC obráběcího stroje, měření, korekce nástrojů 
Požadavky: částečná technická způsobilost 
Osobní návštěva na pracovišti 6-15 hod.  

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12315420798 

 



Požadovaná profese: Operátoři CNC strojů - frézaři, soustružníci 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MEVI-CZ s.r.o., IČ 25522671 
  Místo výkonu práce: MEVI-CZ s.r.o., Hlavničkovo 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba strojních součástí dle výkresové dokumentace - 
malosériová výroba 
Požadujeme: vyučení v oboru obráběč kovů nutné, praxe výhodou 
Výhody: náborový příspěvek dle praxe, stravenky 105 Kč, možnost 
přivýdělku 100Kč/hod. u vícestrojové obsluhy, přesčas o víkendu hrazen 
70% z průměru, přesčas přes týden hrazen 40% z průměru, příspěvek na 
penzijní nebo životní připojištění, příspěvek na dopravu do zaměstnání, 
délka dovolené nad 20 dnů dle odpracované doby u firmy, zdarma 
občerstvení na pracovišti, roční odměny, 2x ročně společenská akce, lze 
domluvit i zkrácený úvazek na DPČ nebo DPP 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15041270760 

 

Požadovaná profese: Operátoři šestivřetenových automatů 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Vzdělání nebo zkušenosti ve strojírenském oboru výhodou, 
ne podmínkou - zaučíme, orientace ve výkresové dokumentaci, znalost 
způsobů měření výhodou - zaučíme, základy práce s PC, spolehlivost 
Náplň práce: kontrola opracovaných či vyrobených kusů, zodpovědnost 
za kvalitu vyrobených kusů, plnění a dodržování norem 
Nabízíme: práci na HPP ve stabilní společnosti, odpovídající mzdové 
ohodnocení, možnost osobního růstu, práce ve dvousměnném provozu, 
bez sobot a nedělí, stravování ve firmě s příspěvkem zaměstnavatele, 
příplatek za odpolední směnu, příspěvek na penzijní připojištění, 
perspektiva dlouhodobé spolupráce, zázemí tradiční společnosti v oboru 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742410719 

 

Požadovaná profese: Programátoři C, C++ 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: siliXcon s.r.o., IČ 06185657 
  Místo výkonu práce: Biskupice 69, 763 41 Biskupice u Luhačovic 



  Komu se hlásit: Martin Plášek, tel.: +420 603 152 396, e-mail: plasek@silixcon.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: programování v C a C++ kodu pro řídící elektroniku, 
vývojové práce pro zakázkové aplikace 
Požadavky: preciznost, orientace v elektrotechnice výhodou, AJ výhodou 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14947300749 

 

Požadovaná profese: Strojníci - mechanici 
  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, tel.: +420 577 113 582, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výrobní firma na výrobu kartonů příjme muže (mechaniky k 
flexotiskovému kartonážnímu slotru) do výroby ve dvousměnném 
provozu. Příplatky za přesčasy. 
Práce je pro ženy nevhodná. 
Nástup možný ihned.  
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895130720 

 

Požadovaná profese: CNC operátor - kombinované lisy 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: BAMAŠI s.r.o., IČ 24831255 
  Místo výkonu práce: BAMAŠI s.r.o. - Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Kolcun Miroslav, tel.: +420 724 909 158, e-mail: kolcun58@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Ubytování 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce TVD a.s. Rokytnice, Rokytnice 203, Slavičín 763 21  
Náplň práce: znalost programování Trumatic, korekce podle výkresové 
dokumentace, zkušenosti v kombinovaném tvárnění plechu, 
kombinované vysekávání. Samokontrola výrobku. 
Zaměstnanecké výhody: zajištěné bezplatné ubytování, doprava na 
pracoviště, odměny za kvalitu a plnění normy výkonu, 1/2 doplatek 
stravy. 
Kontakt telefonicky Pondělí - Středa nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628360738 

 

Požadovaná profese: Lisaři 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

  Počet volných míst: 6 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 123-práce.cz s.r.o., IČ 04403185 

  Místo výkonu práce: 
123-práce.cz s.r.o. - Hlavníčkovo n., Hlavničkovo nábřeží 5655, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Thurnerová Anna, 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha lisů na výrobu podešví, fyzicky nenáročná práce 
Požadavky: zručnost, spolehlivost 
Výhody: možnost týdenních záloh, ubytování 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15069950750 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC obráběcích strojů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

  Počet volných míst: 5 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 
  Místo výkonu práce: Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Holubová Laďka, tel.: +420 571 878 238, e-mail: holubova.ptz@forschner.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 1.7.2020 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní pracovní náplní je obsluha těchto strojů, doplňování materiálu do 
stroje, kontrola a měření vyráběných dílců, spojená se základní údržbou 
stroje včetně pořádku kolem stroje, posouvání korekcí na dílu, výměna 
plátků a evidence vyrobených dílců v IS Patricie 
Očekáváme: dodržování stanovených pravidel, zájem o práci, snahu 
naučit se novému 
 
Výhody: až 20 % výkonnostní odměny, 25 dnů dovolené, stravenky, 
příspěvek na dopravu, 3 sady pracovního oblečení včetně praní  



Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14676130750 

 

Požadovaná profese: Seřizovači mechanickoých lisů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ANC COMPONENTS, s. r. o., IČ 27699218 
  Místo výkonu práce: ANC COMPONENTS, s .r. o. - sídlo, Nábřeží 737, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Kristýna Sedláčková, 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 31 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: seřizování a obsluha mechanických lisů, seřizování a 
úpravy lisařských nástrojů, zajištění výroby dílů v požadované kvalitě 
Požadujeme: VZV výhodou 
Nabízíme: stabilní zaměstnání v rozvíjející společnosti, VÍKENDY VOLNÉ 
Výhody: stravenky, příspěvek na dopravu, fit bonus +1000Kč/měsíčně, 
věrnostní ohodnocení, příplatek za noční směnu 20%, 22 dní dovolené 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977530765 

 

Požadovaná profese: Soustružníci 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: IDEAL TRADE, spol. s r.o., IČ 25310852, http://www.idealtrade.cz 
  Místo výkonu práce: IDEAL TRADE, spol. s r.o. - Tečovice, Tečovice 45, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: JUDr. Tomáš Hebelka, e-mail: hebelka@idealtrade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: příspěvek na stravování, dostupnost MHD 
Kontaktujte emailem nebo osobně PO-PÁ od 7:00 do 14:00 hodin. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14878880732 

 

Požadovaná profese: Strojaři - obsluha CNC 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KAPA ZLÍN, spol. s r.o., IČ 46904107, http://www.kapazlin.cz 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1685, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Michaela Vajdíková, e-mail: vajdikova@kapazlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 



  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na 5-ti osém obráběcím centru ve 2 směnném, 
příležitostně ve 3 směnném provozu. 
Požadavky: úplné SŠ/UO vzdělání ve strojírenství ukončené závěrečnou 
zkouškou, praxe v oboru vítána, pečlivost, schopnost práce v týmu, 
proaktivní přístup - chuť učit se nové věci a zlepšovat se, technické 
myšlení, manuální zručnost, orientace ve výkresové dokumentaci 
Výhody: zázemí české společnosti, odpovídající finanční ohodnocení, 13. 
plat, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, práce na 
plný úvazek  

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14139930755 

 

Požadovaná profese: Manipulanti 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, třída 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. vyučen, zkušenosti s řízením VZV, znalost práce se 
čtecím zařízením čárových kódů (skenerem) výhodou, samostatnost, 
spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, fyzická zdatnost 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804220768 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů / pracovníci ve skladu 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STATO střechy, s. r. o., IČ 27676382 
  Místo výkonu práce: areál SLAVIA, 2. května 1586, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Lucie Šalerová, tel.: +420 724 287 778, e-mail: stato@statostrechy.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 12.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha výrobních strojů, děličky plechů a další skladové 
práce spojené s provozem firmy. 
Požadujeme: spolehlivost, odpovědnost, technické myšlení, manuální 
zručnost, praxi na VZV.  
Nabízíme: menší kolektiv, stabilní příjem, prac. doba na jednu směnu od 
po-pá. Ostatní informace při osobním pohovoru. 
Výhody: příspěvek na stravenky, sezónní odměny, proplácení přesčasů 

Poslední změna: 
8.11.2018 01:57:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313860742 

 

Požadovaná profese: Pracovníci pro sklad a výrobu 



  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dawex Chemical s.r.o., IČ 01517996 

  Místo výkonu práce: 
Dawex Chemical s.r.o. - Paseky, Paseky 615, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Ing. Jiří Maňásek, tel.: +420 777 644 770, e-mail: info@dawex.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba, sklad, popřípadě rozvoz zboží 
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B výhodou 

Poslední změna: 
7.9.2018 02:18:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15020590748 

 

Požadovaná profese: Pracovníci skladu 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zlín Precision s.r.o., IČ 26267381 

  Místo výkonu práce: 
Zlín Precision s.r.o. - sídlo, PRŮMYSLOVÁ 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: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základy práce na PC, průkaz na VZV, řidičský průkaz skupiny 
B, praxe ve skladě, samostatnost, flexibilita, spolehlivost 
Náplň práce: skladování a nakládání aut, zabezpečení materiálu pro 
výrobu, zabezpečování logistických toků ve výrobní firmě a pohyb zboží v 
rámci firmy 
Výhody: stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, volnočasové poukázky, 
penzijní připojištění, firemní akce, školení, mimořádné prémie 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994430784 

 

Požadovaná profese: Pracovník vychystávání zakázek 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Šiška, IČ 10575162 
  Místo výkonu práce: Petr Šiška - CONE ZLÍN, Tovární 417, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Ing. Iva Frolková, e-mail: obchod@conezlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a vychystávání zakázek, montáž a kompletace 
vozíků, kol a podobného sortimentu včetně balení 



Požadavky: samostatnost, důslednost, zodpovědnost, týmová práce, 
pečlivost 
Svým charakterem je práce vhodná spíše pro muže. 
Jednosměnný provoz, pracovní doba 7-15:30 hod. 
Zaměstnanecké výhody: osobní ohodnocení, možnost profesního růstu 
Životopis prosím zašlete na email: recepce@conezlin.cz 

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14011180715 

 

Požadovaná profese: Samostatní skladnící 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: VIBOX, a.s., IČ 00547395, http://www.vibox.cz 
  Místo výkonu práce: VIBOX, a.s. - Jasenná, Jasenná 305, 763 13 Jasenná u Vizovic 

  Komu se hlásit: 
Martina Jurčáková, tel.: +420 731 495 719,577 456 132, e-mail: 
obchod@vibox.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 25.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: příjem a výdej materiálu, evidence materiálu na PC, 
zajišťování expedice výrobků. 
Požadujeme: Svědomitost, znalost práce na PC, VZV- proškolíme, 
základní znalost angličtiny.  
Nabízíme: odpovídající mzdu, práce v jednosměnném provozu na dobu 
neurčitou, příspěvek na stravu. 
Výhody: stravenky, zázemí stabilní společnosti. 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773570708 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Petra Adamíčková, tel.: +420 777 752 049, e-mail: prace@mogador.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 do 31.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manipulace se surovinami a zbožím v řízených skladech, 
práce s terminálem a čtečkou EAN kódů, při práci využívá manipulační 
techniku (paletový nebo VZV vozík) 
Výhody: příspěvek na dojíždění, nástupní bonus, příspěvek na 
stravování, možnost nákupu výrobků za zvýhodněné ceny 

Poslední změna: 
12.10.2018 01:02:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13590900764 

 

Požadovaná profese: Skladníci 



  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SPUR, a. s., IČ 46900098, http://spur.cz 
  Místo výkonu práce: SPUR, a. s. - sídlo, třída 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 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. vyučen, zkušenosti s řízením VZV - retrak, znalost 
práce se čtecím zařízením čárových kódů (skenerem) výhodou, 
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, fyzická 
zdatnost 
Nabízíme: plný pracovní úvazek - práce na dvě směny, možnost práce 
přesčas, nástupní bonus, mimořádné odměny, příspěvek na dovolenou, 
příplatky nad rámec zákona, příspěvek na dopravu, dotované stravenky, 
Flexipassy, příspěvek na životní pojištění, bonusové volno, firemní 
společenské a sportovní akce i pro rodinné příslušníky, zázemí úspěšné 
stabilní firmy , nástup možný ihned nebo dle dohody  
Příspěvek na KŽP, stravenky, závodní stravování, nástupní bonus, 
příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804210777 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: WESTPACK, s.r.o., IČ 28274822 
  Místo výkonu práce: WESTPACK, s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1641, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Ing. Pavel Ryšavý, tel.: +420 606 028 777, e-mail: rysavy@moraviadecor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost zabývající se dekorací lahví přijme skladníka. 
 
Požadujeme: 
" samostatnost, spolehlivost, pečlivost 
Náplň práce 
" nakládka a vykládka vozidel 
" navážení palet s materiálem 
" balení dekorovaných sklenic 
" průkaz na VZV výhodou 
Ranní směna 6:00 - 14:30. Ve výjimečných případech přesčas.  

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895160790 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AUTOKOM, spol. s r. o., IČ 47906413, http://www.autokom.cz 
  Místo výkonu práce: AUTOKOM, spol. s r. o. - sídlo Tečovice, Tečovice 362, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Vojtěch Řiháček, tel.: +420 777 577 832, e-mail: rihacek.vojtech@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C, znalost problematiky oprav vozidel výhodou, 
bezúhonnost 
Náplň práce: výdej materiálu ze skladu, převoz vozidel na STK 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15922810737 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Hu-Fa Dental a.s., IČ 26977851 
  Místo výkonu práce: Moravní 909, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Kamila Kočendová, tel.: +420 576 771 407, e-mail: kocendova@hufa.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jste iniciativní, spolehliví, pečliví a ovládáte práci na PC? Pak Vaším 
úkolem bude zapojit se do naše dynamického kolektivu a posunout 
kvalitu naší logistiky na vyšší úroveň.  
Jestliže vydržíte, máte možnost mít skvělou práci s profesionálním 
růstem a pracovat pro firmu, která chce, aby Vás práce opravdu bavila.  
Dobré ohodnocení odpovídající Vašim výkonům bude samozřejmostí. 
Výhody: stravenky, 5 dnů dovolené navíc 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954050751 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, http://www.mozna.cz 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Ing. Peterka, tel.: +420 725 969 793 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příjem a výdej hutního materiálu na/ze skladu. 
Telefonicky se hlásit 8 - 15 hod.  

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14182650719 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 



  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a řezání materiálu pro výrobu 
Požadavky: základy strojírenství, manuální zručnost, aktivní přístup, 
průkaz VZV výhodou 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  
stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14954310745 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Kučovaniny 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vychystávání, kompletace a nakládka zboží na auta, práce 
se zakladačem a vysokozdvižným vozíkem 
Požadujeme: vyučení popř. SŠ vzdělání, zkušenosti s prací ve skladu, 
znalost práce s čárovými kódy, praxi v řízení VZV výhodou, přesnost, 
pečlivost, rychlost, časovou flexibilitu, ochotu pracovat přesčas 
Nabízíme: adekvátní finanční ohodnocení, individuální přístup ke 
každému pracovníkovi, dobrý pracovní kolektiv, po zapracování stálou 
pracovní smlouvu ve stabilní společnosti s dlouhodobou tradicí, týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15456180791 

 

Požadovaná profese: Skladníci - řidič VZV 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Radim Liška, IČ 74536451 
  Místo výkonu práce: Radim Liška - prodejna Zlín, Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Radim Liška, tel.: +420 737 302 894, e-mail: liskaradim@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: průkaz na VZV, ŘP sk. B. 
výhodou sk. C. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně PO-PÁ od 8 do 15 hodin 
na adrese Záhumení V 329, Zlín-Louky. 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882130780 

 

Požadovaná profese: Skladníci - údržbáři 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MG servis s.r.o., IČ 26965216, http://mgservis.cz 
  Místo výkonu práce: Sazovice 236, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Patrik Doležel, tel.: +420 603 290 738, e-mail: patrik.dolezel@mgservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha skladu, práce s vysokozdvižným vozíkem, drobná 
údržba strojů 
Požadavky: potravinářský průkaz, oprávnění k obsluze vysokozdvižných 
vozíků, řidičský průkaz sk.C výhodou 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13844600772 

 

Požadovaná profese: Skladníci do chladírenského skladu s mléčnými výrobky 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LACTO MORAVA, a.s., IČ 25298780 

  Místo výkonu práce: 
LACTO MORAVA, a.s. - Lukoveček, areál ZDV, Přílepská 176, Lukoveček, 
763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Bartková, tel.: +420 736 531 924 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce fyz. náročná, manipulace s ručním vozíkem- nakládání zboží, 
používání ruční čtečky. 
Pracovvní doba: 6:00 -14:30 hod.; 8:00 - 16:30 hod. dle domluvy, dle 
potřeby 

Poslední změna: 
30.10.2018 01:57:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15267750725 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště 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: Těthalová Pavla, tel.: +420 606 737 955, e-mail: tethalova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 28.10.2020 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nakládání pneumatik do kamionu, řízení motorových vysokozdvižných 
vozíků ve skladech společnosti 
Nabízíme: benefity dle Kolektivní smlouvy společnosti 

Poslední změna: 
4.1.2019 01:32:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261130766 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 
  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - T., Tečovice 
  Komu se hlásit: Eliška Krajčová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na pozici Pomocní skladníci přijmeme zkušeného a zodpovědného 
uchazeče. 
Náplní práce je práce ve skladu včetně nakládky a vykládky zboží – práce 
s těžkými břemeny. 
Dle vytíženosti je pravděpodobná také práce o víkendu i noční směny. 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497910773 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Lužkovice, U Tescomy 235, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.2.2019 do 3.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 14 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - Lužkovice, U Tescomy č.p. 235, 760 01 Zlín,  
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků.  
- vzdělání není rozhodující, řidičský průkaz sk. B výhodou, časová 
flexibilita, komunikativní schopnosti, ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva na pracovišti - Nivy 5358, 760 01 Zlín výběrové řízeni se 
bude konat 
každou středu od 9:00 - 11:00. 

Poslední změna: 
29.11.2018 04:07:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15406220747 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 



  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 
  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Lužkovice, U Tescomy 235, Lužkovice, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 4.5.2019 do 3.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - Lužkovice, U Tescomy č.p. 235, 760 01 Zlín,  
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků.  
- vzdělání není rozhodující, řidičský průkaz sk. B výhodou, časová 
flexibilita, komunikativní schopnosti, ochotu učit se novým věcem. 
Osobní návštěva na pracovišti - Nivy 5358, 760 01 Zlín výběrové řízeni se 
bude konat 
každou středu od 9:00 - 11:00. 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854720714 

 

Požadovaná profese: Skladníci, řidiči 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GAZEL, spol. s r.o., IČ 18757413 
  Místo výkonu práce: Březová 159, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Jiří Gabriel, e-mail: gazel@gazel.cz; info@gazel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výdej a příjem zboží ve skladu, rozvoz zboží v rámci ČR, 
občasná montáž nábytku 
Požadavky: ŘP sk. B, manuální zručnost, spolehlivost, praxe 3 roky 
Výhody: stravenky, sleva na firemní výrobky a služby, roční a 
výkonnostní prémie 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15922820728 

 

Požadovaná profese: Skladníci, řidiči 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GAZEL, spol. s r.o., IČ 18757413 
  Místo výkonu práce: Březová 159, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Jiří Gabriel, e-mail: gazel@gazel.cz; info@gazel.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výdej a příjem zboží ve skladu, rozvoz zboží v rámci ČR, 
občasná montáž nábytku 
Požadavky: ŘP sk. B, manuální zručnost, spolehlivost, praxe 3 roky 
Výhody: stravenky, sleva na firemní výrobky a služby, roční a 
výkonnostní prémie 

Poslední změna: 
15.3.2019 02:03:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15922850798 

 

Požadovaná profese: Skladník 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Šiška, IČ 10575162 
  Místo výkonu práce: Petr Šiška - CONE ZLÍN, Tovární 417, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Ing. Iva Frolková, e-mail: obchod@conezlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příjem, příprava a výdej materiálu ze skladu 
Požadavky: samostatnost, důslednost, zodpovědnost, týmová práce, 
pečlivost 
Práce vhodná pro muže 
Zaměstnanecké výhody: osobní ohodnocení, možnost profesního růstu 
Životopisy zasílejte emailem. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13420120721 

 

Požadovaná profese: Skladník 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Dovolená navíc 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení motorových vozíků (VZV) 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba ve dvousměnném provozu (6:00-14:00,10:00-18:00). 
Požadujeme manuální zručnost, průkaz na VZV.  

Poslední změna: 
26.2.2019 08:17:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15816420749 

 

Požadovaná profese: Skladník / skladnice 
  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Synot Auto a. s., IČ 25536338 
  Místo výkonu práce: Synot Auto a. s. - Louky Zlín, třída Tomáše Bati 400, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Martin Jurčík, e-mail: martin.jurcik@synotbmw.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace se zákazníky a péče o ně, objednání a příjem 
zboží na sklad, vedení evidence pohybu zboží a zásob, fyzické inventury, 
zajištění plynulého toku zboží dle požadavků servisu a zákazníka, 
manipulace a skladování zboží, podpora servisního týmu 
Požadujeme: střední odborné vzdělání, nejlépe s technickým zaměřením, 
znalost anglického nebo německého jazyka, odborné znalosti z 
automobilové branže výhodou, schopnost samostatného rozhodování, 
zodpovědnost, organizační schopnosti, příjemné vystupování a loajalitu, 
proaktivní přístup k pracovním úkolům, schopnosti týmové práce, ŘP sk. 
B 
Výhody - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení  

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804250741 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Conec s. r. o., IČ 63493381 
  Místo výkonu práce: Conec s. r. o. - sídlo, Újezd u Valašských Klobouk, 76325 Loučka 137 
  Komu se hlásit: Ing. Ladislav Končický, tel.: +420 577 350 132, e-mail: info@conec.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Jízdní výhody  
Předškolní zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provádění naskladnění a vyskladnění komponentů do a ze 
skladu, obsluha manipulačních vozíků, nošení břemen do 25 kg. 
Požadavky: pracovitost, svědomitost, pečlivost. 
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, penzijní připojištění, stravenky, 
jazykové kurzy, dotovaná autobusová doprava, podniková školka. 
Kontaktovat osobně, emailem nebo telefonicky na tel. čísle +420 577 350 
132 od 8:00 - 15:00 hod. 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688400731 

 

Požadovaná profese: 
Sociální pracovník specialista v oblasti péče o děti a mládež (kromě 
zdravotně postižených) 

  
Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o 
zdravotně postižené) (26355) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Unie Kompas, IČ 67028144 
  Místo výkonu práce: Unie Kompas - sídlo, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Martina Stavjaníková, ředitelka, e-mail: stavjanikova@unko.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní 
činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 



  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: Dovolená navíc 
Požadované dovednosti: Práce s PC - základní dovednosti PC 

Požadovaná vzdělání: 
Sociální politika a sociální práce  
Sociální práce a sociální pedagogika 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o místo "terénní sociální pracovník / pro děti a mládež", věková 
skupina 9 - 18 let. Primární a sekundární prevence soc. pat. jevů, NE harm 
reduction. Uvedená výše mzdy se týká úvazku 1,0, ve zkušební době. Při 
zkráceném úvazku by byla přepočítána dle skutečného úvazku. 
Požadovaný úvazek: 0,5 - 0,6, tj. 20 - 24 hodin týdně. Zájemci prosím 
zasílejte životopisy a motivační dopisy na adresu stavjanikova@unko.cz.  

Poslední změna: 
4.1.2019 09:18:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14857710773 

 

Požadovaná profese: Terapeut/ka, lektor/ka preventivního programu 

  
Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických 
poraden) (34127) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sdružení Podané ruce, o.s., IČ 60557621 
  Místo výkonu práce: Sdružení Podané ruce, o.s. - Prštné, Prštné 86, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Krajčová Jarmila, e-mail: krajcova@podaneruce.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 22 470 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Terapeut / terapeutka, vedoucí služby - úvazek 1,0, zástup za MD 
Terapeut/ka + lektor/ka preventivního programu - úvazek 1,0 (možno i 
nižší) 
vhodné pro absolventy, praxe není nutná 
Náplň práce: poradenství a terapie pro osoby ohrožené nelátkovou 
závislostí (zejména hazardní hraní, digitální závislosti apod.) a jejich 
blízké, vedení preventivního programu Hra na hraně, besedy na školách, 
přednášky pro veřejnost, zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými 
zařízeními, case management, spolupráce s návaznými službami a 
institucemi, vedení příslušné dokumentace a další administrativně - 
technické činnosti, síťování služeb, propagace a rozvoj služby. 
Požadujeme: VŠ vzdělání humanitního či sociálního zaměření - 
psychologické, adiktologické, pedagogické (výhodou, avšak ne 
podmínkou, je splnění požadavků na sociálního pracovníka dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách),, ukončený či započatý 
psychoterapeutický výcvik výhodou, způsobilost k právním úkonům, 
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost komunikace s 
institucemi a s cílovou skupinou (osoby se závislostí na hazardním 
hraní/sázení či jinou nelátkovou závislostí a jejich blízcí, žáci a studenti), 
orientaci v oblasti závislostního chování, zájem o problematiku 
gamblingu, motivaci pro práci s cílovou skupinou, dobré komunikační 
schopnosti, aktivní přístup, ochotu dále se vzdělávat, zodpovědnost, 
samostatnost, schopnost individuálního řešení problémů i týmové 
spolupráce, schopnost vystupování na veřejnosti, komunikace s žáky a 
studenty, ochotu dojíždět i na školy a detašovaná pracoviště v rámci 
kraje, dobrou uživatelskou znalost práce na PC. 
Výhody: praxe v oboru, další vzdělání, psychoterapeutický výcvik, 
řidičský průkaz skupiny B. 
Nabízíme: místo výkonu práce ve Zlíně, smlouvu na HPP na dobu určitou 
do 30. 4. 2020, s perspektivou doby neurčité, zázemí zavedené neziskové 
organizace, zaškolení, práci pod týmovou i individuální supervizí, 
smysluplnou a kreativní práci s možností seberealizace a uplatnění svých 



nápadů, odpovídající finanční ohodnocení v rámci 12. platové třídy dle 
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 (hrubá mzda pro absolventy VŠ 
od 22 470 Kč, plus odměny), možnost příspěvku na další vzdělání v 
oboru, školení, stáží a profesního růstu, 6 týdnů dovolené. 
Uzávěrka přihlášek: 24. 4. 2019 
Plánovaný termín pohovorů: 26. 4. 2019 
Plánovaný nástup: 1. červenec 2019 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný 
životopis a motivační dopis na e-mail: krajcova@podaneruce.cz. Do 
předmětu zprávy napiště prosím "Terapeut/ka + lektor/ka preventivního 
programu". 
V motivačním dopise nezapomeňte osvětlit, proč Vás naše pracovní 
nabídka zaujala, jak o práci terapeuta přemýšlíte a z jakého důvodu je pro 
Vás zajímavé dělat právě pro naši společnost. 
Pokud Vás do 24. 4. 2019 neoslovíme, tak jste nepostoupil(a) do užšího 
výběrového kola. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977350733 

 

Požadovaná profese: Terapeut/ka, vedoucí služby 

  
Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických 
poraden) (34127) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sdružení Podané ruce, o.s., IČ 60557621 
  Místo výkonu práce: Sdružení Podané ruce, o.s. - Prštné, Prštné 86, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Gabriela Kosíková, e-mail: kosikova@podaneruce.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 30 050 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Terapeut / terapeutka, vedoucí služby - úvazek 1,0, zástup za MD 
Náplň práce: dlouhodobá (individuální i skupinová) terapeutická a 
poradenská práce v oblasti závislostí, prostředkování kontaktu s dalšími 
odbornými zařízeními, case management, propagace a rozvoj služby, 
besedy na školách, přednášky pro veřejnost, vedení služby (psaní 
projektů, závěrečných zpráv, vedení týmu), administrativa sociální služby. 
Požadujeme: VŠ vzdělání psychologického, adiktologického nebo 
sociálního zaměření, frekventant nebo absolvent psychoterapeutického 
výcviku (v případě ukončeného VŠ studia psychologie není podmínkou), 
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, zkušenost s vedením a 
dokumentací v sociálních službách, praxe alespoň 3 roky (práce s lidmi 
se závislostí), respekt vůči hodnotám, ve kterých je ukotvena práce 
Společnosti Podané ruce o.p.s., orientaci v oblasti závislostního chování, 
motivaci pro práci s cílovou skupinou, vyjasněný postoj k návykovým 
látkám a uživatelům návykových látek, komunikativnost, aktivní přístup, 
zodpovědnost, flexibilita, samostatnost i schopnost týmové práce, 
ochotu dále se vzdělávat, ochotu dojíždět i na detašovaná pracoviště v 
rámci kraje. 
Výhody: další vzdělání v oboru, řidičský průkaz skupiny B. 
Nabízíme: smlouvu na HPP na dobu určitou do 30. 4. 2020, s perspektivou 
doby neurčité. 
Místo výkonu práce ve Zlíně, případně detašovaná pracoviště, zázemí 
zavedené organizace, zaškolení, možnost učit se od zkušenějších kolegů, 
práci pod týmovou i individuální supervizí, zodpovědnou, zajímavou a 
samostatnou práci, možnost seberealizace, profesního a osobního růstu, 
odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy dle přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 341/2017 a uznání předchozí praxe (s 3letou praxí od 
30 050 Kč), možnost finanční a časové podpory na další vzdělání v oboru, 
školení, stáží a profesního růstu, 6 týdnů dovolené. 



Podrobné informace o našem centru získáte na:  
https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-
kraji/ 
Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2019 
Plánovaný termín pohovorů: 25.4. 2019 od 9 hod. 
Plánovaný nástup: 1.5. 2019 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný 
životopis a motivační dopis (rozsah cca 1 strana - motivace k práci s 
cílovou skupinou, jak si představujete vedení týmu) na e-mail: 
kosikova@podaneruce.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte 
"Terapeut/terapeutka - vedoucí služby". 
Pokud Vás do 26. 3. 2019 neoslovíme, bohužel jste nepostoupil(a) do 
užšího výběrového kola.  

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994490730 

 

Požadovaná profese: Vedoucí služby/sociální pracovník 

  
Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických 
poraden) (34127) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Sdružení Podané ruce, o.s., IČ 60557621 
  Místo výkonu práce: Sdružení Podané ruce, o.s. - Prštné, Prštné 86, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Gabriela Kosíková, e-mail: kosikova@podaneruce.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 30 450 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení služby (psaní projektů, závěrečných zpráv, vedení a 
kontrola rozpočtu služby - to vše s podporou organizace), propagace a 
rozvoj služby, administrativa sociální služby, vedení, motivace, kontrola a 
hodnocení zaměstnanců, sociální práce s lidmi, jejichž životní styl je 
spojený s užíváním drog, přímá práce s klienty je nedílnou součástí 
náplně práce vedoucího 
Požadujeme: VŠ vzdělání adiktologického nebo sociálního zaměření, 
trestní bezúhonnost, praxe a odborné znalosti v drogové problematice a v 
oblasti sociálních služeb alespoň 3 roky, respekt vůči hodnotám, ve 
kterých je ukotvena práce Společnosti Podané ruce o.p.s., orientaci v 
oblasti závislostního chování, motivaci pro práci s cílovou skupinou, 
vyjasněný postoj k návykovým látkám a uživatelům návykových látek, 
komunikativnost, aktivní přístup, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost 
i schopnost týmové práce, ochotu dále se vzdělávat, zdravotní 
způsobilost.  
Výhody: další praxe v oblasti sociálních služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením (v azylových domech, terénních programech, 
nízkoprahových denních centrech, NZDM, apod.). 
Nabízíme: smlouvu na HPP na dobu určitou do 30. 4. 2020, s perspektivou 
doby neurčité. 
Místo výkonu práce ve Zlíně, případně detašovaná pracoviště, zázemí 
zavedené organizace, zaškolení, možnost učit se od zkušenějších kolegů, 
práci pod týmovou i individuální supervizí, zodpovědnou, zajímavou a 
samostatnou práci, možnost seberealizace, profesního a osobního růstu, 
" Odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy dle přílohy č. 
1 k nařízení vlády č. 341/2017 a uznání předchozí praxe min. 3 roky (od 
30.450,-Kč + možnost získat osobní ohodnocení až 2000 měsíčně) 6 týdnů 
dovolené. 
Podrobné informace o našem centru získáte na:  
https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-
kraji/ 
Uzávěrka přihlášek: 5.4.2019 



Plánovaný termín pohovorů: 9.4.2019 
Plánovaný nástup: 1. 5. 2019 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný 
životopis a motivační dopis (rozsah cca 1 strana - motivace k práci s 
cílovou skupinou, jak si představujete vedení týmu) na e-mail: 
maderova@podaneruce.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte "Vedoucí 
služby/sociální pracovník v KC ZL". 
Pokud Vás do 8.4.2019 neoslovíme, bohužel jste nepostoupil(a) do užšího 
výběrového kola. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977520774 

 

Požadovaná profese: 
PRACOVNÍK/PRACOVNICE MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO A 
TURISTICKÉHO STŘEDISKA 

  Specialisté pro styk s veřejností (24320) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Statutární město Zlín, IČ 00283924, http://www.mestozlin.cz 
  Místo výkonu práce: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Eva Manišová, tel.: +420 577 630 180, e-mail: evamanisova@zlin.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 800 do 25 330 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky zaměstnavatele: 
vzdělání SŠ s maturitou, zaměření na cestovní ruch výhodou,  
praxe v oblasti cestovního ruchu výhodou, 
uživatelská znalost sociálních sítí, 
" aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, 
uživatelská znalost Microsoft Office, 
řidičský průkaz skupiny "B" (aktivní řidič). 
Klíčové pracovní činnosti: 
" zajišťuje kompletní informační servis (příprava propagačních materiálů, 
aktualizace databank atd.) pro návštěvníky Městského informačního a 
turistického střediska, 
zajišťuje informační servis pro občany města o magistrátem 
vykonávaných agendách státní správy a o záležitostech samosprávy, 
vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy v rámci 
projektu CzechPOINT, 
pracuje se sociálními sítěmi (facebook, instagram), 
obsluhuje digitální telefonní ústřednu. 
Náležitosti přihlášky: 
jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchazeče, 
místo trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li 
o cizího státního příslušníka), 
datum a podpis uchazeče, 
adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého 
pobytu uchazeče. 
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: 
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech,  
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se čestným prohlášením, 
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 



Místo, způsob a lhůta podání přihlášky, jejíž povinný formulář je 
zveřejněn na úřední desce: 
- poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a 
vzdělávání, náměstí Míru 12, 76 01 Zlín; podací razítko nejpozději s datem 
07.03.2019 (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, 
pracovník MITS" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nebo 
- osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí 
Míru 12, Zlín (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, 
pracovník MITS" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději do 
08.03.2019 do 14:00 hod. 
Také na http://zlin.eu/urednici-cl-1752.html  
Výhody: dle Kolektivní smlouvy 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726540743 

 

Požadovaná profese: Výživoví specialisté 
  Specialisté v oblasti dietetiky a výživy (22650) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GOLD ONE s.r.o., IČ 04874277 
  Místo výkonu práce: GOLD ONE s.r.o. Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Bc. Romana Davidová, tel.: +420 776 181 677, e-mail: 
romana.davidova@svet-zdravi.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 1.5.2020 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do našeho týmu na poradnu Světa zdraví bychom rádi přivítali člověka se 
zájmem o zdravou výživou a 
zájmem pracovat v tomto oboru. 
Požadavky: vzdělání v oblasti výživy (kurz, škola), samostatnost, 
dynamická osobnost příjemného 
vystupování 
Náplň práce: poradenství v oblasti výživy pro zajištěnou klientelu 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003590785 

 

Požadovaná profese: Obchodní manager pro zahraniční trh 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních 
a komunikačních technologií) (24339) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EGO Zlín, spol. s r.o., IČ 46902473, http://www.egozlin.cz 
  Místo výkonu práce: EGO Zlín, spol. s r. o. - sídlo, U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Dagmar Voglová, e-mail: sekretariat@egozlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ minimálně SŠ vzdělání, dobrá znalost AJ (slovem i 
písmem) a znalost německého jazyka výhodou, práce s PC (Word, Excel, 
PowerPoint), schopnost pracovat a vyhledávat v českých i cizích 
prohlížečích; řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); komunikativní 
schopnosti, zkušenosti s obchodní činností výhodou, dobrá orientace při 
řešení nové problematiky, samostatnost a schopnost samostudia, logické 
uvažování, ochota absolvovat služební cesty v tuzemsku i v zahraničí, 



reprezentativní vystupování, schopnost vyjednávání, vysoké prezentační 
schopnosti, práce v teamu, aktivní přístup, schopnost zvládat stresové 
situace a vysoké pracovní nasazení.  
Náplň práce: nabídková činnost a prodej specifického sortimentu, 
příprava a tvorba obchodních strategií, komunikace s tuzemskými a 
převážně se zahraničními partnery, fakturační činnost včetně 
komplexního vyřízení obchodních případů/objednávek, účast na 
prezentačních akcích, workshopech a veletrzích v tuzemsku i zahraničí. 
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zasílejte své životopisy s 
názvem volné pracovní pozice v předmětu na e-mail 
sekretariat@egozlin.cz  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902880729 

 

Požadovaná profese: Specialista v oblasti prodej a nákupu produktů - pro Makedonii 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních 
a komunikačních technologií) (24339) 

Pracoviště 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 Šenkýř, e-mail: u.senkyr@madalbal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pracovník by měl pod naším vedením zmapovat 
makedonský trh, určit potenciál, určit které položky z našeho sortimentu 
jsou vhodné pro daný trh. Hledat potencielní zákazníky, vyřešit logistiku. 
Pracovní cesty Makedonie, Albánie 
Požadavky: makedonština, angličtina, znalost a zkušenost z 
makedonského trhu, dobrý vztah k dílenskému nářadí, ŘP skupiny B 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11985500712 

 

Požadovaná profese: Front End Developer + organizace výroby webových projektů 
  Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu (2431) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zdeněk Sviták, IČ 72407964 
  Místo výkonu práce: Zdeněk Sviták - Luhačovice, Uherskobrodská 80, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Zdeněk Sviták, tel.: +420 723 013 551, e-mail: taox@taox.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme do menšího teamu reklamní agentury človeka který ma 
zkušenosti s kódováním front endu webových stránek. Ideálně znalost 
platformy Dreamweaver, Photoshop, HTML, CSS a vše co k tomu patří. 
Další náplní práce by byla organizace projektů mezi obchodníkem - 
grafikem - programátory. Do určité míry i technická podpora pro stávající 
klienty a přerozdělování požadavků dále do teamu. Sídlíme v 
Luhačovicích a požadavkem je být v kanceláři k dispozici většinu týdne + 
jeden den např homeoffice. Znalost PHP vítána = vyšší mzda. Počítám se 
zaškolením. Uchazeč by měl počítat s faktem, že jsme reklamní agentura, 



což je kreativní proces, tzn. nejedná se o práci ve SW firmě, kde je vše 
nalinkované. Informace o nás naleznete na www.taox.cz  
Zaměstnanecké výhody: K dispozici firemní motorový člun Mastercraft X-
Star v HR během léta, 1x ročne přídavky na dovolenou v hodnotě +/-
10tis., možnost využívání filmové techniky a dronů pro osobní potřebu, 
50% sleva na www.wakemorava.cz U zajímavých projektů možnost 
provize, pro schopné jedince možnost podílu ve firmě pokud se 
předvedou. Možnost delších dovolených - měsíc atd. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně PO-PÁ od 12.00 do 15:00.  

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14853050796 

 

Požadovaná profese: Personalista specialista rozvoje lidských zdrojů 
  Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (24240) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ 25318136 
  Místo výkonu práce: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 003, Růmy 1598, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vedoucí personalista. Náplň: aktivní vyhledávání vhodných kandidátů pro 
nové projekty, rozvoj efektivních způsobů práce uvnitř firmy, realizace 
náborových projektů, nového personálního systému. Požadujeme: VŠ 
technického případně ekonom. směru, důraz na výkon a výsledek, 
logické, analytické myšlení, organizační schopnosti. 

Poslední změna: 
10.4.2017 15:18:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného 
místa: 12487940730 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce- nákupčí hovězího dobytka 
  Specialisté v oblasti zootechniky (21322) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BOVINEXczech s.r.o., IČ 04610466 
  Místo výkonu práce: BOVINEXczech s.r.o. - celá ČR, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Eva Salociová, tel.: +420 725 845 322, e-mail: esalociova@gmail.com, 
adresa: Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 25.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 29 500 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
Kontaktní osoba: Salociová Eva, tel.: 725 845 322, e-mail: 
esalociova@gmail.com 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  
Vzdělání : minimálně středoškolské zemědělského směru 
Znalosti : zaměření na výkup hovězího dobytka 
Náplň práce: získávání nových obchodních partnerů, mapování 
konkurence a situace na trhu, komunikace s dodavateli, aktívní nákup a 
prodej. Prax v oboru 3 roky 
Práce vyžaduje cestování. Řidičský průkaz B Zaměstnanecké výhody: 
Služební vozidlo, telefon, motivační odměny závislé od splnění cílů 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15782630702 



 

Požadovaná profese: Speciální pedagogové 
  Speciální pedagogové (23591) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 75022702, 
http://www.zsfrystak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace [1], náměstí 
Míru 7, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Libor Sovadina, e-mail: reditel@zsfrystak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 35,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 do 30.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 880 do 18 320 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: asistent pedagoga pro žáka 1. ročníku s přiznanými PO 3. 
stupně a žáka 3. ročníku s PO 3. stupně. 
Výhody: podnikové stravování 

Poslední změna: 
22.5.2018 01:56:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14489290708 

 

Požadovaná profese: Administrátoři webových stránek 
  Správci webu (35140) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SLOBAG GROUP s.r.o., IČ 25541765 
  Místo výkonu práce: SLOBAG GROUP s.r.o. - sídlo, třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Šeda Vlastimil, e-mail: slobagmotor@4kolkyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 10 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2017 
  Mzdové rozpětí: od 6 000 do 9 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je aktualizace našich webových stránek ww.4kolkyZlin.cz a 
našeho E shopu 
Zaměstnanec sleduje změny zboží u našich dodavatelů a tyto změny 
včetně aktuálních cen aktualizuje na našich webových stránkách a e 
shopu 
Práce je vhodná i pro domácí zaměstnání 
Požadavky na pracovní místo: 
- zdravotní postižení (jsme chráněná dílna- místo je vytvořeno ve 
spolupráci se Zlínským úřadem práce pro člověka se zdravotním 
postižením) 
- bydliště Zlínsko 
- znalost práce s počítačem (Word, excel), optimálně také WordPress 
(není podmínkou)  
- základní orientace na internetu 
práce na hlavní pracovní poměr, 2 - 4 hodiny denně dle dohody 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688440792 

 

Požadovaná profese: Elektikář, údržbář 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CVP Galvanika s.r.o., IČ 47548282, http://www.cvp-galvanika.cz 



  Místo výkonu práce: 
CVP Galvanika s.r.o. - Družstevní 244, Družstevní E244, Průmyslová zóna, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Milada Semelová, tel.: +420 577 341 750 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: 
stravenky v hodnotě 100,- Kč za každý pracovní den, 
13 plat, mimořádné odměny 
Kontakt pouze osobně na adrese CVP- Galvanika Slavičín 763 21 
Družstevní 244, v pracovní dny od 6:00 - 14:00 hod. u p. Semelové Milady 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15387580742 

 

Požadovaná profese: Elektrikář, údržba 
  Stavební a provozní elektrikáři (7411) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 
  Místo výkonu práce: PSG a. s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petr PEŠAT, tel.: +420 731 424 527,576 015 235, e-mail: 
skoupilikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis pozice: elektrikářské práce, práce na údržbě  
 
Požadujeme: praxe, vyučení v oboru. 
 
Nabízíme: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 
týden dovolené navíc.  

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15049610723 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: služební telefon, služební automobil 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13867690749 

 



Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONTIM Kutra s.r.o., IČ 29271622 
  Místo výkonu práce: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Radim Kutra, tel.: +420 604 213 258, e-mail: Ing.radim.kutra@montim.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Elektrikářské práce na území ČR, vyhláška 50 §6. 
Výhody: stravenky 
Kontaktujte telefonicky 7-16 nebo osobně na adrese Mysločovice 110, 7-
12 a 13-16 hodin. 

Poslední změna: 
7.12.2018 00:36:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313930776 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště 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: sekretariat@jadrnicek.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Elektro práce na opravách hořáků a kotlů, elektro 
práce(revize, tvorba rozvaděčů)  
Požadavky: vyhlášku 50, minimálně §5, zkušenosti s MaR výhodou(PLC), 
ŘP skupiny B, čistý TR, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, 
aktivní přístup, schopnost samostatného myšlení, smysl pro týmovou 
práci 
Výhody: flexibilní pracovní doba, automobil, notebook, možnost práce z 
domu, školení 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556990757 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: elektrikáři s platnou vyhláškou 50 §6 a vyšší 
Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, ochota pracovat, 
dobrý zdravotní stav 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění, 25 dnů 
dovolené 

Poslední změna: 
1.3.2019 00:43:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676940763 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o., IČ 25512731 
  Místo výkonu práce: Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
30.3.2019 09:15:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839840720 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., IČ 49971590 
  Místo výkonu práce: BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. - Zlín, Strážná 4339, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: 
Bc. Zdeněk Beran, tel.: +420 608 660 650, e-mail: 
zdenek.beran@bytserviszlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, vyhláška 50/1978 SB §6 
Výhody: 28 dní dovolené 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862750762 

 

Požadovaná profese: Elektrikář/ka 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CALYPSO GROUP s.r.o., IČ 28831365 

  Místo výkonu práce: 

CALYPSO GROUP s.r.o. - celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Ing. Radim Hájek, jednatel, tel.: +420 774 609 009, e-mail: 
hajek@calypso.eu, adresa: Fáblovka 520, Pardubice - Polabiny, 533 52 
Staré Hradiště u Pardubic 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce okres Pardubice - případně dle zakázek celá ČR, 
Slovensko, Evropa.  
Zaměstnanecké výhody: 13. plat.  
První kontakt telefonicky nebo osobně.  

Poslední změna: 
25.12.2018 00:42:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14852950789 

 

Požadovaná profese: PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště 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 Kadlečková, e-mail: karla.kadleckova@groz-beckert.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 710 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
vyučen v oboru elektro, odborná způsobilost dle vyhl.č.50/78 Sb., §6 
praxe v oboru 2 roky - výhodou, praxe v údržbě strojů výhodou, znalost 
pohonů obráběcích strojů (frekvenční měniče, polovodičové techniky) - 
výhodou, NJ nebo AJ výhodou, samostatnost, zodpovědnost, 
spolehlivost. 
Náplň práce:  
zajišťování elektroúdržby strojů a zařízení, provádění preventivní údržby. 
Nabízíme: 
Nástupní mzda od 22.710 + 22% prémie,13. a 14. mzda, 5 týdnů dovolené, 
penzijní připojištění aj., práci ve stabilní nadnárodní společnosti  
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, dotované závodní stravování, 
vlastní rekreační zařízení. 
Pokud Vás uvedená pozice oslovila, zašlete svůj životopis na adresu: 
Groz-Beckert Czech s.r.o., Karla Kadlečková, Nádražní 1098,766 
01,Valašské Klobouky,  
e-mailem: karla.kadleckova@groz-beckert.com 

Poslední změna: 
1.12.2018 02:07:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15418660706 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikář - údržba 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  Komu se hlásit:  

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 



  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadované dovednosti: Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. 
Požadovaná vzdělání: Elektrotechnická specializace 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14523660718 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikář průmyslových instalací 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště 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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE: provádí, po stránce elektro, provozní údržbu strojů a 
zařízení, spolupracuje se strojní údržbou, případně dalšími kooperujícími 
útvary a zákazníky, zodpovídá za technický stav strojů a zařízení, provádí 
preventivní elektro a SW údržbu (zálohování řídících systémů), analyzuje 
složitější závady na strojním zařízení, komunikuje s domácími i 
zahraničními dodavateli 
POŽADUJEME: SŠ se zaměřením elektro, vyhlášku 50/78 Sb., § 6, znalost 
operačních systémů Windows, znalost řídících systémů Simatic, 
Beckhoff - výhodou 
- znalost frekventních měničů - výhodou 
- pečlivost, důslednost, vytrvalost, zodpovědnost za výsledek, ochota 
pracovat ve směnném režimu, znalost anglického jazyka - výhodou 
NABÍZÍME: 13. a 14. mzdu, dotovanou stravu až do výše 70% z celkové 
ceny teplého jídla, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1000 Kč 
měsíčně, zvýhodněný prodej pneumatik se slevou až 60%, poukázky Flexi 
Pass ve výši 1 000 Kč, 25 dní dovolené, ožnost vzdělávat se v oboru 
TERMÍN NÁSTUPU:  
- Dle dohody 
PRACOVNÍ REŽIM:  
- 4 směnný harmonogram 

Poslední změna: 
1.4.2019 01:54:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13243810708 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 
  Místo výkonu práce: PARTR spol. s r.o. - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Robert Trnovec, tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 20.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru elektro, praxe na obdobné pozici 3 roky, 
elektro vyhláška 50/1978 Sb. § 6, ŘP sk. "B" spolehlivost, samostatnost 
Výhody: příspěvek na stravné, prodloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou, pracovní oděv 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438590748 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikáři 
  Stavební a provozní elektrikáři (7411) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: G SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o., IČ 64826899 

  Místo výkonu práce: 
G SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. - pracoviště, areál Barum Continental 
a.s., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jan Hanák, jednatel, tel.: +420 604 284 127, e-mail: jan.hanak@gsch.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 29 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Oprava a údržba vulkanizačních lisů  
 
Požadavky: zkouška z vyhlášky 50/1978sb 
 
Zaměstnanecké výhody: 13 a 14 plat, stravenky  

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14438780771 

 

Požadovaná profese: Stavební elektromontér 
  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nástup možný ihned. Požadujeme znalost vyhl. 50/78 Sb., schopnost 
práce ve výškách, samostatnost, spolehlivost. Nabízíme práci ve stabilní 
stavební společnosti, 5 týdnů dovolené, 13. plat, stravenky. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13144090731 

 

Požadovaná profese: instalatér 
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: INSTOP, spol. s r.o., IČ 46994955 
  Místo výkonu práce: Obchodní 16, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Jaromír Diatel, tel.: +420 577 343 551, e-mail: info@instop.eu 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  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: provádění instalatérských prací: montáž rozvodů vody, 
topení, plynu. 
Požadavky: výuční list v oboru instalatér, praxe v oboru - výhodou, 
řidičské oprávnění sk."B"- výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, zvláštní prémie. 
Kontaktovat osobně 8:00 - 15:00 hod., telefonicky na tel.čísle 577343551 
od 8:00 - 15:00 hod. nebo e-mailem: diatel@instop.eu 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914550702 

 

Požadovaná profese: Instalatéři 
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FRYKASO, spol. s r.o., IČ 44005199 
  Místo výkonu práce: Újezd 405, 763 25 Újezd u Valaš.Klobouk 
  Komu se hlásit: Janoš Miroslav, tel.: +420 739 454 633, e-mail: frykaso@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce podle sjednaných zakázek v rámci ČR 
Požadavky: ŘP sk. "B". 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765210763 

 

Požadovaná profese: Instalatéři / topenáři 
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tomáš Konečný, IČ 03191966 
  Místo výkonu práce: Tomáš Konečný - Zlín a okolí, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Konečný Tomáš, Slezák Erik, tel.: +420 777 137 958,773 270 091 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 25.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru nebo praxe, ŘP sk. B výhodou 
Telefonický kontakt v době od 8 do 21 hod.  

Poslední změna: 
24.1.2019 04:18:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15638430793 

 

Požadovaná profese: Instalatéři vodo-topo-plyn 
  Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 3 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699650733 

 

Požadovaná profese: Stavební instalatéři (71261) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TOP-TRIO s. r. o., IČ 29298300 
  Místo výkonu práce: L. Výducha 809, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Krajíčková Jaromíra, tel.: +420 736 764 094 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: ubytování, zvláštní prémie 
Telefonicky se hlásit v době od 7:00 do 15:30 hod. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13260810734 

 

Požadovaná profese: Klempíř pro stavební výrobu. 
  Stavební klempíři (71267) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky Po-Pá 6-18 hod. 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11850650730 

 

Požadovaná profese: Klempíři 
  Stavební klempíři (71267) 

Pracoviště 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: prace@unihal.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba klempířských prvků na ohýbacím stroji, čtení 
výrobní dokumentace 
Požadavky: manuální zručnost, pracovitost, flexibilita, vysoké pracovní 
nasazení, vstřícnost, loajalita, trestní bezúhonnost,  
Výhody: zaučení, motivační mzdové ohodnocení, prémie, profesní růst, 
firemní akce, příjemný pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
20.10.2018 02:07:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15226160714 

 

Požadovaná profese: Stavební klempíři 
  Stavební klempíři (71267) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 140 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vaší hlavní náplní je výroba komponentů z pozinkovaných plechů.  
O NÁS  
UNICO MODULAR působí už přes čtvrt století jako výrobce obytných 
kontejnerů a modulárních staveb, primárně pro západoevropské trhy. 
Firma si zakládá na vysokém důrazu na kvalitu svých výrobků a servisu, 
morálním a korektním jednáním ke svým zaměstnancům a obchodním 
partnerům. Sdílení těchto hodnot se očekává i od Vás.  
NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení v případě dobrých výsledků, 
ppříspěvek na závodní stravování, po zapracování smlouva na dobu 
neurčitou 
OD VÁS OČEKÁVÁME: aktivní přístup k práci a samostatnost, smysl pro 
pořádek a důslednost, odolnost vůči stresu, nebát se přebrat 
zodpovědnost za svou práci 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804230759 

 

Požadovaná profese: Stavební klempíři (71267) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4 Partners Invest s.r.o., IČ 04705084 
  Místo výkonu práce: 4 Partners Invest s.r.o. - místo výkonu práce, Česká republika 

  Komu se hlásit: 
Václav Novotný, tel.: +420 602 318 450,6-18hod, e-mail: 
vaclav.novotny@strechy-novotny.cz, adresa: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 
Praha 86 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 do 40 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Česká republika 
Kontaktní osoba: Novotný Václav, tel.: +420 602 318 450, 6 - 18 hod, e-
mail: vaclav.novotny@strechy-novotny.cz; místo a čas po tel. dohodě. 
 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  
Výhodou: praxe v oboru; řidičský průkaz B (popř. C,E,T) 
 
Vzdělání: základní, nižší střední odborné, střední odborné s výučním 
listem 
 
Zaměstnanecké výhody: ubytování, zázemí 

Poslední změna: 
23.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15642770767 

 

Požadovaná profese: Montér staveb 
  Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) (71194) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ELSEREMO, a.s., IČ 25565893 
  Místo výkonu práce: ELSEREMO, a.s. [320], Kloboucká 865, 76331 Brumov-Bylnice 1 
  Komu se hlásit: Macháčová, tel.: +420 577 330 722 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

POZN: Zájemci se hlásí telefonicky 

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14655190778 

 

Požadovaná profese: Příprava zakázek 
  Stavební technici (3112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 
  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 
  Komu se hlásit: Vrba, tel.: +420 731 657 052, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavitelství 

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ stavební. Vhodné i pro absolventy a ženy po MD. Možnost část. prac. 
úvazku. Znalost rozpočtování výhodou. Zašlete životopis + motiv. dopis 
na: info@4idea.cz. Tel. v prac. dny: 731 657 052. 

Poslední změna: 
14.3.2019 16:33:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15475600773 

 

Požadovaná profese: Stavební technik 
  Stavební technici (3112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jakub Tesař, IČ 04349920 
  Místo výkonu práce: Všemina 285, 763 15 Slušovice 



  Komu se hlásit: Jakub Tesař, tel.: +420 777 065 407, e-mail: info@stavby-tesar.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme ŘP, sk B, případně BE, zkušenosti s prací na PC (MS office). 
Místo výkonu práce: Zlínský kraj 
Zkušenosti z RTS Build power výhodou. 
Výhody: 5dnů sick-day navíc, po zapracování mobilní telefon, notebook, 
služební automobil 
Kontaktujte emailem nebo osobně po telefonické dohodě. 

Poslední změna: 
8.1.2019 02:26:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15538980767 

 

Požadovaná profese: Projektanti/architekti pozemních staveb 
  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Projekty JURA s.r.o., IČ 04828992 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Stanislav Vašíček, e-mail: info@projektyjura.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práci v mladém zkušeném kolektivu 
· Atraktivní lokalizaci 
· Vynikající dopravní dostupnost 
· Možnost vzdělávání v oboru 
· Získání praxe v nejnovějších technologiích / BIM / 
· Flexibilní pracovní dobu 
· Obvyklé benefity 
· Férové odměňování 
· Vyspělé pracovní prostředí 
· I pro čerstvé absolventy možnost dálkového magisterského studia 
Výhody: stravenky, telefon, flexibilní pracovní doba 

Poslední změna: 
7.2.2019 02:22:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15714990759 

 

Požadovaná profese: 
Stavební projektant/projektantka, inženýrské sítě a jednoduché 
komunikace 

  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: F O R M I C A s.r.o., IČ 46982663, http://www.formicazlin.cz 
  Místo výkonu práce: Slovenská 2685, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel, tel.: +420 577 433 389, e-mail: formica@zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ nebo VŠ stavební, práce s PC, technické programy 
Náplň práce: Projektování venkovních přípojek inženýrských sítí a 
jednoduchých komunikací převážně u občanských a bytových staveb 
www.formicazlin.cz 
Výhody: stravenky, možnost pružné pracovní doby 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888250704 

 

Požadovaná profese: INVESTIČNÍ REFERENT/KA 
  Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu (31124) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Statutární město Zlín, IČ 00283924, http://www.mestozlin.cz 
  Místo výkonu práce: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. David Neulinger, tel.: +420 577 630 728, e-mail: davidneulinger@zlin.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 760 do 29 740 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 
je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, 
který má v ČR trvalý pobyt, 
dosáhl věku 18 let, 
je způsobilý k právním úkonům, 
je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: 
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo 
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem 
veřejné správy. 
Požadavky zaměstnavatele: 
VŠ, případně SŠ vzdělání s maturitou, obor stavební výhodou, 
praxe v investiční výstavbě výhodou, 
uživatelská znalost Microsoft Office, 
řidičský průkaz skupiny "B" (aktivní řidič). 
Klíčové pracovní činnosti: 
V rámci realizace dopravních investičních akcí zejména zajišťuje: 
předprojektovou, územní a projektovou přípravu (s důrazem na projekty 
se státní a evropskou dotační podporou), 
výběr projektantů a dodavatelů staveb v souladu se zákonem 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a interními předpisy, 
podklady pro majetkoprávní řízení, územní řízení, stavební povolení a 
kolaudační řízení, 
přejímku provedených prací a komplexní zkušební provoz dokončených 
akcí, případné reklamační řízení. 
Náležitosti přihlášky: 
jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchazeče, 
místo trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li 
o cizího státního příslušníka), 
datum a podpis uchazeče, 
adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého 
pobytu uchazeče. 
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: 
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se oblasti stavebnictví a veřejné 
správy, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 



občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se čestným prohlášením, 
" úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: 
- poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a 
vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín; podací razítko nejpozději s 
datem 07.03.2019 (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové 
řízení, investiční referent" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nebo 
- osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí 
Míru 12, Zlín (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, 
investiční referent" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději do 
08.03.2019 do 14:00 hod. 
Také na http://zlin.eu/urednici-cl-1752.html  
Výhody: dle Kolektivní smlouvy 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726760739 

 

Požadovaná profese: Přípravář staveb 
  Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu (31124) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSG DS a.s., IČ 04377036 
  Místo výkonu práce: PSG DS a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jan Klement, e-mail: klement@psgds.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vzdělání v oboru stavebním.  
Praxe: na pozici přípravář staveb.  
ŘP výhodou, jazyky výhodou.  
Náplň práce: tvoření stavebních rozpočtů, poptávání a vyhodnocování 
cenových nabídek, vedení rozpočtů staveb, samostatnost, zodpovědnost, 
snaha učit se novým věcem.  
Pracovní doba volná, ale nutno odpracovat požadovaný počet hodin 
Bonusy: firemní telefon, příspěvky na oběd. 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439520750 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí (dopravní stavby) 
  Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu (31124) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PSG DS a.s., IČ 04377036 
  Místo výkonu práce: PSG DS a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jan Klement, e-mail: klement@psgds.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 10.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vzdělání v oboru stavebním. Požadována je praxe na pozici 
stavbyvedoucí (ideálně dopravní stavby). ŘP požadován, jazyky výhodou. 
Náplň práce: řízení a kontrola provádění staveb, hlídání si subdodavatelů, 
kontrola rozpočtu stavby, komunikace s přípraváři, samostatnost, 



zodpovědnost, snaha učit se novým věcem. Pracovní doba volná, ale 
nutno odpracovat požadovaný počet hodin 
Výhody: firemní telefon, příspěvky na obědy 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439360797 

 

Požadovaná profese: Tesaři 
  Stavební truhláři (71152) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště 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.: +420 731 427 577, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Tesař (stavební): Montáž a demontáž dřevěných stavebních konstrukcí a 
krovů. Montáž a demontáž lešení (trubkové, systémové). Montáž a 
demontáž bednění (klasické, systémové)  
Pravidelné pracoviště: Zlín + stavby v ČR 
Pracovní smlouva na dva roky. 
Zaměstnanecké výhody: stabilní práce, stravenky/diety, penzijní 
připojištění, výkonnostní, cílové odměny. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kúty 3967, Zlín 
od 8 do 16 hodin. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875550785 

 

Požadovaná profese: Údržbář 
  Stavební údržbáři budov (71191) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín Tř. T. Bati 269, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Karolina Kvasnicová, Personalista, tel.: +420 570 570 119, e-mail: 
karolina.kvasnicova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati  
- náplň práce - správa budovy a okolního pozemku, práce na drobných 
úpravách, odstraňování poruch, práce elektrikářské, topenářské, 
instalatérské, zámečnické, zednické 
- požadujeme - min. základní vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, chuť 
pracovat a učit se nové věci, spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu 
- nabízíme - hlavní pracovní poměr, jistotu dlouhodobé práce, firemní 
benefity (příspěvek na stravování, internet a volání za zvýhodněné ceny, 
zvýhodněné finanční produkty, cafeteria systém, firemní produkty za 
zvýhodněné ceny, telefon k užívání, zvýhodněné ceny el. energií a plynu) 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: karolina.kvasnicova@nwt.cz 



Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15882530711 

 

Požadovaná profese: Údržbář 
  Stavební údržbáři budov (71191) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Údržba budovy a strojního zařízení. Požadujeme manuální zručnost, 
vyhláška 50 výhodou, stravenky, odměna za docházku, týden dovolené 
navíc, 2x ročně mimořádné odměny, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13278670762 

 

Požadovaná profese: Údržbáři 
  Stavební údržbáři budov (71191) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, řidičský průkaz sk. B, technické znalosti, 
samostatnost, spolehlivost. 
Náplň práce: údržba budov a zařízení, komunikace s dodavateli služeb. 
 
Nabízíme: zázemí stabilní společnost, stravenky, příspěvek na penzijní 
připojištění, možnost využití volného času v rekreačních střediscích 
společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15448750785 

 

Požadovaná profese: Údržbáři 
  Stavební údržbáři budov (71191) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o., IČ 25512731 
  Místo výkonu práce: Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 



  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
30.3.2019 09:15:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839770783 

 

Požadovaná profese: Montážní zámečníci 
  Stavební zámečníci (71266) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jaroslav Branda, IČ 18861130 

  Místo výkonu práce: 

Jaroslav Branda - pracoviště celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Jaroslav Branda, zaměstnavatel, adresa: Kolesa 44, Kladruby nad Labem, 
535 01 Přelouč 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 30 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Jízdní výhody 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR.  
Požadujeme ŘP skupiny B.  
Montážní práce v skupině.  
Zaměstnanecké výhody: hrazená cesta do práce a z práce, telefon.  
První kontakt telefonicky (7:00 - 18:00) nebo e-mailem.  

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14852960780 

 

Požadovaná profese: Stavební zámečník. 
  Stavební zámečníci (71266) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadované dovednosti: Zkoušky svařování - elektrickým obloukem 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve stavebním středisku f. - stavební údržba + 
výstavba. 
Požadavky: svářečský průkaz výhodou. 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875340722 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 



  Stavební zámečníci (71266) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: TESTA PLUS, s. r. o., IČ 25587013 

  Místo výkonu práce: 
TESTA PLUS, s. r. o. - Toma47 - sídlo, areál TOMA a.s., 47. budova, tř. 
Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jaroslav Žůrek, tel.: +420 777 312 526, e-mail: testaplus@testaplus.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe výhodou, požadujeme čistý TR. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:13:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15667020767 

 

Požadovaná profese: Strážník městské policie 
  Strážníci (54125) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Město Luhačovice, IČ 00284165, http://www.luhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Město Luhačovice - nám. 28. října - sídlo, nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Bc. Vlastimil Červenka, tel.: +420 577 133 441, e-mail: 
cervenka@mesto.luhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, platné 
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona 
553/1991 Sb. o obecní policii výhodou, znalost cizího jazyka výhodou. 
Požadavky: Informace na: http://www.mesto.luhacovice.cz/1585-
vyberova-rizeni-verejne-zakazky 
Přihlášky do výběrového řízení zasílat do 26.4.2019 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945410767 

 

Požadovaná profese: Dělníci do výroby 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o., IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Mgr. Vladan Kocourek, tel.: +420 602 429 110, e-mail: kocourek@hp-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na vrtačce, práce na lisu, práce na ohýbačce, práce na 
pilce, broušení, dokončovací práce - měření a rovnání 



Požadavky: spolehlivý, fyzicky zdatný, praxe v kovovýrobě výhodou 
Nabízíme dlouhodobé zaměstnání v pracovním poměru, dobré platové 
podmínky, závodní stravování. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14305430797 

 

Požadovaná profese: Dílenský pracovníci ve strojírenském obrábění 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAGSY, s.r.o., IČ 26230224 
  Místo výkonu práce: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jiří Němeček, e-mail: nemecek@magsy.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Odměna podle dosažené odbornosti a zkušeností 
Náplň práce: podle dosažené odbornosti a zkušeností např. frézování, 
soustružení, vrtání, dělení, kompletace 
Požadavky: dle popsané náplně práce 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365510754 

 

Požadovaná profese: Mechanici vstřikovacích forem 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kusová výroba vstřikovacích forem. Požadujeme strojní vzdělání. 
Benefity: stravenky v hodnotě 100Kč,odměna za docházku, týden 
dovolené navíc,2x ročně mimořádné odměny, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13914840703 

 

Požadovaná profese: 
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů/Strojírenský kovodělník 

  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 14 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání nerozhoduje, nicméně strojírenské vzdělání je výhodou, 
předchozí zkušenosti z oboru výhodou, nutná je zodpovědnost a 
manuální zručnost.  
Hlavní pracovní poměr v centru Otrokovic pro celosvětově významnou 
firmu, práce s moderními technologiemi, zaměstnanecké benefity. 
Nástup možný dle dohody. 
Benefitní systém: Jsme FAMILY FRIENDLY FIRMA - víme, že máte děti a 
snažíme se přizpůsobit i vašim potřebám, interní systém vzdělávání 
 
Nabízíme: PROFESNÍ RŮST - oceňujeme nové myšlenky a tahouny, 
dotované stravování, možnost nákupu materiálů a produktů za 
zvýhodněné ceny. 
Nabízíme: vzdělávání, příspěvek na stravné, občerstvení na pracovišti. 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773480789 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů na zpracování plechu 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 19 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání: O se zaměřením strojírenství 
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace  
Osobní požadavky: Zručnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
ochota pracovat ve vícesměnném provozu 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290600734 

 

Požadovaná profese: Operátor výroby - výrobní dělník 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CEBES a.s., IČ 25568345 
  Místo výkonu práce: CEBES, a. s., Kloboucká 866, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 
  Komu se hlásit: Ing. František Vaculčík, tel.: +420 777 202 700, e-mail: cebes@cebes.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 14.11.2018 



  Mzdové rozpětí: od 160 do 210 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučen. 
Nabízíme: možnost profesního růstu, zajímavou a perspektivní práci ve 
stabilní firmě, odpovídající platové ohodnocení ( 160 - 210 Kč/hod), 13. 
plat, příplatky za odbornost v programování a seřizování CNC, práci v 
přátelském a dynamickém kolektivu, zaměstnanecké výhody - příspěvek 
na stravu, penzijní připojištění, dovolená 25 dní, zaměstnanecké odměny, 
mobil.telefon, pracovní doba 7,5 hod, nástup možný ihned. 
 
Přihlášky s krátkým životopisem zasílejte na adresu: CEBES a.s., 
Kloboucká 866, 763 31 Brumov - Bylnice nebo na e-mailovou adresu: 
cebes@cebes.cz  

Poslední změna: 
16.11.2018 01:56:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15345220745 

 

Požadovaná profese: Operátor/ka robotického svařování (obsluha svařovacího robota) 
  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavičín, Luhačovská 891, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambrůzová, tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: čtení výkresové dokumentace, základy svařování. 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou nebo osobně 
Nabízíme závodní stravování, roční platové benefity. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494590759 

 

Požadovaná profese: Strojírenští kovodělníci (72224) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROZET s.r.o., IČ 26935155, http://www.eurozet.cz 

  Místo výkonu práce: 
EUROZET s.r.o. - Slavičín, Areál bývalých Vlárských strojíren, Slavičín, 
763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Talaš, tel.: +420 603 815 959, e-mail: slevarna@eurozet.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Slavičín - Divnice, Ludkovice 
Náplň práce: zaměstnanec bude pracovat s technikou, výkresovou 
dokumentací, podle které bude stanovovat výrobní postupy pro 
soustruhy, bude provádět seřizování strojů a výrobu přesných součástí 
na soustruhu, komunikovat s ruskojazyčnými zeměmi v případě nabídky 
výroby pro tyto země.  
POZN: Zájemci o pracovní místo se hlásit osobně v době od 7:00 do 16:00 
hod.  



Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14884260740 

 

Požadovaná profese: 
Technický zástupce ve strojním oboru a oprav technických zařízení pro 
ruský a kazachský trh 

  Strojírenští technici (3115) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ROKO - MOTOR, s.r.o., IČ 25523431 
  Místo výkonu práce: ROKO - MOTOR, s. r. o. - Vršava, Sokolská 5613, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bronislav Janda, e-mail: b.janda@roko-motor.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ÚSO v oboru "Technická obsluha a opravy průmyslového 
zařízení", praxe v oboru od 10 let, znalost ruštiny a kazaštiny slovem i 
písmem je podmínkou, ŘP sk. B, C 
Nabízíme: pracovní dobu od 08:00 - 16:30 hod. 
Nástup možný ihned. 
Výhody: stravenky, firemní akce, prémiová značka 
Prosím o zaslání životopisu na e-mail, vybrané kandidáty pozveme na 
přijímací pohovor. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13465850789 

 

Požadovaná profese: Kontroloři 
  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše firma se zabývá výrobou dílů do stavebních strojů.  
Požadujeme ÚSO vzdělání s maturitou (technického směru výhodou), 
technické myšlení, dobrou znalost obsluhy PC, znalost NJ případně AJ 
jazyk podmínkou, spolehlivost, pracovitost, praxe v oboru není 
podmínkou.  
Nabízíme práci ve společnosti se silným zázemím. 
Výhody: příspěvek na stravování a dopravu 

Poslední změna: 
15.8.2018 01:54:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365530736 

 

Požadovaná profese: Administrátor řídícího SW strojního zařízení 
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KREDIT Towers s.r.o., IČ 05040086 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Pavel Kříž, tel.: +420 724 087 394, e-mail: kriz@kredit.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 5.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
- administrace řídicího SW strojního zařízení včetně vizualizace,  
- vedení projektů,  
- čtení a tvorba náležité dokumentace,  
- oživování a uvádění řídicích systémů do provozu 
Požadujeme: 
- znalost OS Debian Linux na administrátorské úrovni, 
- znalost síťové komunikace a schopnost konfigurovat síť v prostředí 
Debian Linux 
- znalost SQL a PostgreSQL, verzovacího systému GIT, REST API, JSON 
- technické myšlení,  
- praxe v oboru výhodou (není nutná),  
- ochota vzdělávat se a učit nové věci,  
- znalost světového jazyka,  
- řidičský průkaz Sk. B 
- výhodou znalost: PHP, Javascript, Node.js, Angular, Bash 
Nabízíme: 
- práci se špičkovými technologiemi 
- osobní a profesní rozvoj 
- zahraniční cesty 
- rozmanitou práci 
- flexibilní začátek/konec pracovní doby,  
- vzdělávací kurzy a školení. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497870712 

 

Požadovaná profese: Konstruktéři 
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍN ROBOTICS s.r.o., IČ 06594727 
  Místo výkonu práce: K Teplinám 619, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: +420 733 734 346, e-mail: 
personalni@zlinrobotics.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ strojní vzdělání (výrobní systémy / automatizace / 
robotizace), praxe v oboru min. 3 roky, znalost Autodesk Inventor, 
tvořivost, zodpovědnost, spolehlivost a aktivní přístup , znalost angličtiny 
výhodou 
Náplň práce: konstrukce průmyslových i kolaborativních robotických 
pracovišť, konstrukce jednoúčelových výrobních strojů a linek, integrace 
robotických výrobních technologií, tvorba výkresové dokumentace, 
spoluúčast na kompletaci zařízení, týmová práce ve vývojových 
projektech  
Výhody: 5 týdnů dovolené, atraktivní a činorodou práci, práci v mladém a 
dynamickém týmu, stabilní zázemí, kurzy anglického jazyka a odborného 
vzdělávání, možnost profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení 
dle praxe a znalostí, pololetní bonusy dle hospodaření společnosti (13. a 
14. plat) , příspěvek na závodní stravování , příspěvek na důchodové 
pojištění, volnočasové poukázky  



Místo výkonu práce ve Slušovicích. 
Hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou. 

Poslední změna: 
25.7.2018 01:55:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14809790736 

 

Požadovaná profese: Konstruktéři 
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

Pracoviště 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: Darina Koláříková, tel.: +420 737 509 918, e-mail: ucetnimzdy@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
- znalost práce v programu PRO ENGINEERING 
- znalost čtení výkresové dokumentace 
- praxe výhodou 
- ochota učit se novým věcem 
- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, loajalita 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti, týden dovolené 
navíc, zvýhodněné stravování na pracovišti, přátelský kolektiv. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 6:30 do 14:00. 

Poslední změna: 
9.3.2019 01:56:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15888390772 

 

Požadovaná profese: Projektanti / Konstruktéři 
  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: prace@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: modelování, navrhování a provádění výrobní výkresové 
dokumentace pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí montovaných 
hal. Požadujeme VŠ technického směru, dobrá znalost AutoCAD, znalost 
TEKLA Structures výhodou. Schopnost samostatné práce a orientace v 
projektech a podkladech, orientace ve stavebnictví, časovou flexibilitu, 
vysoké pracovní nasazení, seriozní vystupování, loajalita, znalost 
legislativy v oblasti ocelových konstrukcí a stavebnictví výhodou, ŘP B, 
orientace na výsledek 
Výhody: motivační mzdové ohodnocení, prémie, profesní růst, firemní 
večírky, příjemný pracovní kolektiv, moderně vybavené zázemí,  

Poslední změna: 
30.6.2018 01:54:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14711170739 

 

Požadovaná profese: Přípraváři - konstruktéři výroby 



  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: PEGAS CONTAINER s.r.o., IČ 26236893 

  Místo výkonu práce: 
PEGAS CONTAINER s.r.o. - Želechovice, Batalická 598, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Lucie Prusenovská, tel.: +420 775 735 155, e-mail: 
prusenovska@pegascontainer.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava výroby  
Požadavky: technické myšlení, AUTO CAD, samostatnost, flexibilita, 
komunikativnost 
Výhody: závodní stravování, občerstvení na pracovišti  

Poslední změna: 
1.2.2019 02:17:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15682240746 

 

Požadovaná profese: Mechatronik 
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Conec s. r. o., IČ 63493381 
  Místo výkonu práce: Conec s. r. o. - sídlo, Újezd u Valašských Klobouk, 76325 Loučka 137 
  Komu se hlásit: Ing. Ladislav Končický, tel.: +420 577 350 132, e-mail: info@conec.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Jízdní výhody  
Předškolní zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: optimalizace a údržba výrobních zařízení, samostatné 
zhotovování automatických a poloautomatických montážních a 
testovacích zařízení. 
Požadavky: vzdělání v oboru mechatronik, praxe v oboru a znalost NJ 
výhodou, spolehlivost, pracovitost, svědomitost, pečlivost, ochota učit se 
novým věcem. 
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, penzijní připojištění, stravenky, 
jazykové kurzy, dotovaná autobusová doprava, podniková školka. 
Kontaktovat osobně, emailem nebo telefonicky na tel. čísle +420 577 350 
132 od 8:00 - 15:00 hod. 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688280742 

 

Požadovaná profese: Montážní technik strojní. 
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 
  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TEAZ s. r. o., IČ 26934213 
  Místo výkonu práce: TEAZ s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1658, 765 02 Otrokovice 2 



  Komu se hlásit: Ing. Luděk Kábrt, e-mail: totkova@teaz.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 14 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: realizace a organizace montáže a oživování jednoúčelových 
strojů a zařízení - montáž pneumatických systémů jednoúčelových strojů, 
zabezpečování servisní činnosti, samostatné vedení realizace projektů 
jednoúčelových strojů, jejich systémů a zařízení 
Požadavky: vzdělání (SO, SŠ) technického směru, např. v oboru 
mechatronik, strojní zámečník, automechanik apod., znalost montážních 
postupů, kvalifikace nástrojař vítána, znalost obrábění, soustružení, 
vrtání, frézování vítána, kreativita, bezkonfliktnost, schopnost týmové 
práce, odpovědnost, znalost oboru automatizační techniky, řidičský 
průkaz B 
Výhody: stravenky, odborné školení, příspěvek na důchodové připojištění 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13268230749 

 

Požadovaná profese: Technici CNC obráběcích strojů 
  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

Pracoviště 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 Dřevnicí 

  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 vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání strojírenského zaměření, 
znalost angličtiny na komunikativní úrovni (nepožadujeme dokonalou 
úroveň gramatiky ale schopnost domluvit se), praxe v servisu CNC 
obráběcích strojů podmínkou, znalost strojírenské technologie 
třískového obrábění kovových materiálů (obrobitelnost materiálů, řezné 
podmínky, použití vhodných nástrojů apod.) výhodou, elektrikářské 
znalosti a vyhláška 50/78 Sb. výhodou, zodpovědnost, samostatnost, 
iniciativnost a vysoké pracovní nasazení, ochota cestovat po ČR a 
zahraničí 
Náplň práce: servis CNC obráběcích strojů, podpora zákazníků na 
telefonu, komunikace s dodavateli o technických záležitostech v 
angličtině, školení zákazníků (obsluha, údržba), tvorba technické 
dokumentace k servisním zásahům 
Výhody: zodpovědná a zajímavá práce, možnost seberealizace, průběžná 
školení 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10806870784 

 

Požadovaná profese: Inženýr konstruktér průmyslových strojů a zařízení 
  Strojní inženýři projektanti, konstruktéři (21442) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOVOX, spol. s r.o., IČ 60696371, http://www.kovox.cz 



  Místo výkonu práce: KOVOX, spol. s r.o. [396], Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jarmila Podešvová, tel.: +420 577 512 183, e-mail: podesvova@kovox.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ nebo VŠ strojírenského zaměření, znalost práce na PC, 
práce ve 3D, anglický jazyk a program Inventor výhodou, časovou 
flexibilitu, řidičský průkaz sk.B.  
Nabízíme: 13. a 14. plat, příspěvek na stravování, dovolenou 25 dnů.  

Poslední změna: 
28.1.2019 16:29:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15650940786 

 

Požadovaná profese: Dělníci - svářeči TIG, MIG 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MRB Sazovice, spol. s r.o., IČ 63488051, http://mrb.cz 
  Místo výkonu práce: MRB Sazovice, spol. s r.o. - Sazovice, Sazovice 191, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Kožíková Hana, tel.: +420 606 672 237, e-mail: kozikova@mrb.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný svářečský průkaz svařování metodou TIG, nebo MIG 
Výhody: čtvrtletní odměny, stravenky, příspěvek na penzijní a životní 
pojištění, příspěvek na údržbu pracovního oděvu 

Poslední změna: 
23.3.2019 03:08:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15968150768 

 

Požadovaná profese: Montážní pracovník/pracovnice - svářeč/ka 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DELTA X CZ s.r.o., IČ 25279572 

  Místo výkonu práce: 

DELTA X CZ s.r.o. - pracoviště celá ČR, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Bohumil Janeček, jednatel, tel.: +420 737 291 527, e-mail: 
deltaxcz@seznam.cz, adresa: Veliny 159, 534 01 Holice v Čechách 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
První kontakt telefonicky.  

Poslední změna: 
8.8.2018 01:53:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14872090732 

 



Požadovaná profese: Obsluha svařovacích robotů 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 33 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Rád se učíš něčemu jinému a novému, máš své vlastní nápady a chuť se 
realizovat, jsi loajální ke společnosti, odhodlán naplňovat poslání naší 
značky a obejmout naše hodnoty a ambice 
CO OD NÁS MŮŽEŠ OČEKÁVAT: kolektiv skvělých lidí zapálených do 
svého oboru, tvůj názor bude vždy vítán, oceňujeme nové myšlenky a 
kreativitu, práci s nejmodernějšími technologiemi v centru Otrokovic pro 
celosvětově významnou firmu 
Náplň práce: OBSLUHA SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ, MANIPULACE S 
MATERIÁLEM V KOVOVÝROBĚ 
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU S NÁSTUPEM IHNED 
ČI DOHODOU 
Jsme FAMILY FRIENDLY FIRMA - víme, že máte děti a snažíme se 
přizpůsobit i vašim potřebám, systém VZDĚLÁVÁNÍ 
PROFESNÍ RŮST - oceňujeme nové myšlenky a tahouny 
DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ 
možnost NÁKUPU MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ za zvýhodněné ceny 
Požadavky: ZKROCENÍ NAŠICH SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ - obsluha 
svařovacích robotů a manipulace s materiálem v kovovýrobě 
VZDĚLÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA STROJÍRENSTVÍ / INFORMATIKU 
(programování a seřizování svařovacích robotů) 
PEČLIVOST, SPOLEHLIVOST, OCHOTU SE UČIT NOVÉMU, CHUŤ SE 
REALIZOVAT 
PRAXE NA OBDOBNÉ POZICI JE VÍTÁNA A VÝHODOU 
SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ VÝHODOU 
- znalosti v oblasti materiálu kovovýroby výhodou 
OZVI SE NÁM! 
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte s uvedením pozice Obsluha 
RTP na e-mail. 
Výhody: vzdělávání, příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, 
profesní růst 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14649060766 

 

Požadovaná profese: Příprava výroby / Svářeči 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o., IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Mgr. Vladan Kocourek, tel.: +420 602 429 110, e-mail: kocourek@hp-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 



  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příprava svařovacích přípravků pro sériovou výrobu, 
případně svařování kusových zakázek, orientace ve výkresech nutná 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobně v době od 7:00 do 1500 hod. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10257500711 

 

Požadovaná profese: Svářeč 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zvedání těžkých břemen, prašné prostředí, dvousměnný 
provoz, platný svářečský průkaz. 
Kontaktujte email nebo telefonicky pondělí-pátek 10:00-16:00. 
pracoviště: Všemina 234, 763 15 Slušovice 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13301760739 

 

Požadovaná profese: Svářeč - zámečník 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svařování ocelových konstrukcí MIG 
Nejedná se o stavební zámečnictví 
Výhody: příspěvky na penzijní připojištění, stravování, dovolenou, 
ubytování  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11418650754 

 

Požadovaná profese: Svářeč CO2 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 18 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 



  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Rád se učíš něčemu jinému a novému, máš své vlastní nápady a chuť se 
realizovat, jsi loajální ke společnosti, odhodlán naplňovat poslání naší 
značky a obejmout naše hodnoty a ambice 
CO OD NÁS MŮŽEŠ OČEKÁVAT 
kolektiv skvělých lidí zapálených do svého oboru, tvůj názor bude vždy 
vítán, oceňujeme nové myšlenky a kreativitu, práci s nejmodernějšími 
technologiemi v centru Otrokovic pro celosvětově významnou firmu 
Náplň práce: OBSLUHA SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ, MANIPULACE S 
MATERIÁLEM V KOVOVÝROBĚ 
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU S NÁSTUPEM IHNED 
ČI DOHODOU 
BENEFITNÍ SYSTÉM: jsme FAMILY FRIENDLY FIRMA - víme, že máte děti 
a snažíme se přizpůsobit i vašim potřebám, systém VZDĚLÁVÁNÍ 
PROFESNÍ RŮST - oceňujeme nové myšlenky a tahouny 
DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ 
možnost NÁKUPU MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ za zvýhodněné ceny 
Požadavky: VZDĚLÁNÍ VE STROJÍRENSKÉM OBORU (VYUČNÍ LIST ČI 
SŠ), v informatickém výhodou - co kdyby tě bavilo programovat a krotit i 
naše roboty, SCHOPNOST ORIENTACE VE STROJÍRENSKÉ TECHNICKÉ 
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI, SVÁŘECKÉ OPRÁVNĚNÍ VÝHODOU, 
SPOLEHLIVOST, CHUŤ SE REALIZOVAT, PRAXE NA OBDOBNÉ POZICI 
JE VÍTÁNA 
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte s uvedením pozice Svářeč CO2 
na e-mail. 
Výhody: vzdělávání, příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, 
profesní růst 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14649140791 

 

Požadovaná profese: Svářeč CO2 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: František Michalec, IČ 63004364 

  Místo výkonu práce: 
František Michalec - Průmyslový areál bývalé zbrojovky Slavičín, Budova 
C45, Divnice 45, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: František Michalec, tel.: +420 603 829 425, e-mail: f.michalec@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 12.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: svářečský průkaz, jeřábnický a vazačský průkaz výhodou. 
Náplň práce: jedná se o přípravu a svařování kontejnerů.  
Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování. 
POZN: Nutné domluvit si schůzku nejrpve tel.  

Poslední změna: 
13.9.2018 01:59:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15049660775 

 

Požadovaná profese: Svářeč v ochranné atmosféře 



  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 16 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadované dovednosti: Zkoušky svařování - elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Uchazečům bez praxe nabízíme zapracování  
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace  
Osobní požadavky: Zručnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
ochota pracovat ve vícesměnném provozu.  
Zájemcům o pracovní pozici svářeč bez platného osvědčení nabízíme 
zaučení a možnost získání svářečského průkazu.  

Poslední změna: 
1.2.2019 02:17:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290580752 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 
  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 150 do 170 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní poměr na dobu určitou s možným prodloužením na dobu 
neurčitou. 
Po zaučení úkolová mzda. 
Požadovaná praxe: minimálně 1rok, zkušenost se svařováním ocelových 
konstrukcí vítána 
Výhody: příspěvek na stravu 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050310743 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449, http://www.koleckarna.cz 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 777 839 609, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, 
manuální zručnost 
Výhody: Zaručení mzdy v pravidelných termínech 
Telefonicky Po-Pá 8-12 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 8-
12 hod. 

Poslední změna: 
28.11.2018 14:48:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14051930706 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Michal Kozerenko, IČ 68047096 
  Místo výkonu práce: Michal Kozerenko - Napajedla, 2. května 1594, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Michal Kozerenko, tel.: +420 776 165 849, e-mail: kozerenko@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 31.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování elektrodou, CO2 

Poslední změna: 
11.12.2018 01:56:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14305690757 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Unihal s.r.o., IČ 03138089 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Vladislav Šíma, tel.: +420 702 107 817, e-mail: prace@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování ocelových konstrukcí 
Požadavky: vyučený zámečník, svářečský průkaz, svařování CO2, praxe 2 
roky se svařováním ocelových konstrukcí, nejlépe bydliště Otrokovice a 
okolí, orientace ve výkresové dokumentaci 
Výhody: odměny z úkolu, přátelský kolektiv, zaučení, svářečské kurzy  

Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14323570767 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: TERENLINES DRUŽSTVO, IČ 06595162 
  Místo výkonu práce: TERENLINES DRUŽSTVO - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme svářečský průkaz 
Kontaktujte telefonicky ÚT- ČT od 10:00 do 17:00 nebo osobně v úterý od 
8:00 do 12:00 hodin na adrese Všemina 234. 

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14834630787 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PETRAMONT s.r.o., organizační složka, IČ 28646215 

  Místo výkonu práce: 
PETRAMONT s.r.o., organizační složka - Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 
Slavičín 

  Komu se hlásit: Jozef Fečanin, tel.: +420 004 219 480 028 31 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 400 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platné svářečské oprávnění 
Výhody: placené ubytování, příspěvek na stravování 
Osobní návštěva po předchozí telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
13.2.2019 10:42:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15013990771 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 900 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování automobilových kontejnerů. 
Požadujeme svářečský průkaz CO2, manuální zručnost, pečlivost, 
vazačský a jeřábnický průkaz výhodou 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění, 25 dnů 
dovolené 



Poslední změna: 
27.11.2018 01:55:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15026580789 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště 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 Mikulčíková, tel.: +420 576 779 154, e-mail: Kariera@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, práce ve výškách, dobrá fyzická zdatnost, 
dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Osobní návštěva: Kaňovice 104, každou středu v době od 9 do 11 hod.  

Poslední změna: 
14.3.2019 01:04:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15742520717 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 1. Slovanská Společnost s.r.o., IČ 07489811 
  Místo výkonu práce: 1. Slovanská Společnost s.r.o. - Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Vilém Melichařík, e-mail: vilem.melicharik@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 27.5.2019 do 23.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954020778 

 

Požadovaná profese: Svářeči 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: A-T-K Fryšták s.r.o., IČ 28341121 
  Místo výkonu práce: Tovární 220, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: Ing.Monika Šebíková, tel.: +420 603 878 111, e-mail: sebikova@atk-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný Průkaz kvalifikace svářeče, základní znalost technické 
dokumentace 
Výhody: stravenky 



Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13989920740 

 

Požadovaná profese: Svářeči - montážníci 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště 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: sekretariat@jadrnicek.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svářečské a montážní práce na zakázkách (rekonstrukce 
kotelen) 
Požadavky: ŘP sk. B, svářečské oprávnění ( autogen, elektroda, TIG) - 
možnost dodělat zkoušky v rámci firmy, flexibilita a ochota cestovat, chuť 
učit se novým věcem 
Výhody: stabilní zázemí v rozrůstající se společnosti, možnost vzdělávání 
a pracovního růstu , mladý kolektiv, zaměstnanecké benefity 

Poslední změna: 
12.12.2018 01:57:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15461160771 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699790704 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725670789 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše firma se zabývá výrobou dílů do stavebních strojů.  
Požadujeme: vyučení v oboru, svářečský průkaz - základní kurz 135 CO2, 
spolehlivost, manuální zručnost, dobrý zrak.  
Praxe není podmínkou.  
Vhodné pro absolventy středních škol. 
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na dopravu 
Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
15.8.2018 01:54:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14904080750 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, http://www.mozna.cz 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Martin Behrik, tel.: +420 602 119 554 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE - VÝROBA OCELOVÝCH ODPADOVÝCH 
KONTEJNERŮ.  
ORIENTACE VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI VÍTÁNA. 

Poslední změna: 
28.9.2018 01:58:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15126500780 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 a hliníku 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KTP s.r.o., IČ 25529650 
  Místo výkonu práce: Sazovice 217, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Ing. Elena Janošíková, e-mail: ktp@ktpzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zručnost ve svařování, zámečnícké práce,čtení výkresové 
dokumentace, aktívní přístup k práci. 
Občasná práce kampaňovitá, práce v sobotu i neděli. Preferujeme 
bezúhonnost. 
Výhody: zajištění obědů, individuální přístup k čerpání rozsahu řádné 
dovolené nad rámec ZP 
Telefonicky: 9 - 14 hod. 

Poslední změna: 
16.3.2019 03:41:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546680758 

 

Požadovaná profese: Svářeči kovů 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MAVA-lisovna s.r.o., IČ 25307509 
  Místo výkonu práce: Tovární 424, 763 16 Fryšták 
  Komu se hlásit: VALÁŠEK, tel.: +420 577 912 283(8-14hodin) 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Svářečský průkaz, Zkušenosti se svařováním metodou TIG, 
CO2, Znalost čtení technické dokumentace, Spolehlivost, zaměření na 
detail, Svařování nerezu a oceli, Svařování sestav, Vyučen v kovooboru 
výhodou 
 
Nabízíme: Náborový příspěvek až 50 000Kč, práci v jednosměnném 
provozu, Velmi dobré finanční ohodnocení, Zázemí stabilní společnosti, 
Motivující pracovní podmínky, Rozmanitou pracovní činnost, Příspěvek 
na stravování 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773470798 

 

Požadovaná profese: Svářeči metodou TIG 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HI-GASTRO stainless s.r.o., IČ 06849792 
  Místo výkonu práce: Družstevní 901, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
MIROSLAV HALUZA, Jednatel, tel.: +420 775 358 229, e-mail: hi-gastro@hi-
gastro.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svařování nerezového nábytku metodou TIG 
Zaměstnavatel nabízí stravenky, 25 dní dovolené. 
Zaměstnavatele kontaktovat telefonicky od 7 - 15:45 hodin. 



Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15820880712 

 

Požadovaná profese: Svářeči TIG 
  Svářeči (72121) 

Pracoviště 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: Darina Koláříková, tel.: +420 737 509 918, e-mail: ucetnimzdy@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: Požadujeme zkušenosti se svařováním metodou TIG. 
Znalost čtení výkresové dokumentace je podmínkou. V kolektivu uvítáme 
samostatného a spolehlivého kolegu, který umí samostatně pracovat. 
Nabízíme: 25 dnů dovolené, dotované obědy, férové jednání, dobré 
zaměstnanecké zázemí, peněžní bonusy podmíněné kvalitními výsledky 
společnosti, dobrá dostupnost MHD na kole i autem, práce na ranní 
směnu.  
Náplň práce: Svařování dopravníků na základě výkresové dokumentace. 
Komunikace s konstruktéry. Příprava pracoviště, údržba nástrojů. 
Životopis zasílejte na ucetnimzdy@tecnimetal.cz nebo volejte 737509918.  
Zaměstnanecké výhody:  
25 dnů placené dovolené, tj. 5 dnů dovolené navíc nad rámec zákona. 
Dotované obědy ze strany společnosti. 
Placené přesčasy. 
Jednosměnný provoz 6:00 - 14:30 
Dobrá dostupnost MHD 200 metrů od pracoviště, cyklostezka 150 metrů a 
úschovna kol pro zaměstnance, kryté parkoviště. 
Dobré zázemí: denní místnost, dotované automaty na kávu, barely s 
vodou v hale. 
Peněžní bonusy podmíněné výsledky společnosti. 
Práce na hlavní pracovní poměr. 
Kontaktujte emailem, telefonicky 8:00-15:00 nebo osobně na adrese 
Nábřeží 578, Zlín od 8:00 do 13:00 hodin. 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935430728 

 

Požadovaná profese: Svářeči v ochranné atmosféře CO 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o., IČ 25518054 
  Místo výkonu práce: Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Komu se hlásit: Mgr. Vladan Kocourek, tel.: +420 602 429 110, e-mail: kocourek@hp-kovo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: nutný platný svářečský průkaz 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobně v době od 7:00 do 1500 hod. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10090790788 



 

Požadovaná profese: Svářeč/zámečník 
  Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 15 

Pracoviště 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, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ladislav OBDRŽÁLEK, PhD., tel.: +420 777 366 146, e-mail: 
ladislav.obdrzalek@avexproducts.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání nerozhoduje, nicméně strojírenské vzdělání je výhodou, 
předchozí zkušenosti z oboru výhodou, svářečský průkaz výhodou, nutná 
je zodpovědnost a manuální zručnost.  
Hlavní pracovní poměr v centru Otrokovic pro celosvětově významnou 
firmu, práce s moderními technologiemi, zaměstnanecké benefity. 
Nástup možný dle dohody. 
Benefitní systém: Jsme FAMILY FRIENDLY FIRMA - víme, že máte děti a 
snažíme se přizpůsobit i vašim potřebám, interní systém vzdělávání 
 
Nabízíme: PROFESNÍ RŮST - oceňujeme nové myšlenky a tahouny, 
dotované stravování, možnost nákupu materiálů a produktů za 
zvýhodněné ceny. 
Nabízíme: vzdělávání, příspěvek na stravné, občerstvení na pracovišti. 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15773530744 

 

Požadovaná profese: Svářeči (72121) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 
  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 777 772 287, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, svářování kovových konstrukcí, 
svářečský průkaz, praxe min. 3 roky, ŘP skup. B 
pracoviště: Všemina 234, 763 15 Slušovice 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10691520712 

 

Požadovaná profese: Svářeči (72121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PODHORAN LUKOV a.s., IČ 26223155 
  Místo výkonu práce: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Jana Bělíčková, tel.: +420 577 116 101 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování automobilových kontejnerů. 
Požadujeme svářečský průkaz CO2, manuální zručnost, pečlivost, 
vazačský a jeřábnický průkaz výhodou 
Výhody: příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění, 25 dnů 
dovolené, ubytování v místě 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190800790 

 

Požadovaná profese: Svářeči (72121) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ihor Lemeš, IČ 72336439 
  Místo výkonu práce: Ihor Lemeš - Zlín, Kocanda 221, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Lenka Lemeš, e-mail: lenkalemes@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: svářečský průkaz 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914710752 

 

Požadovaná profese: Šéfkuchaři 
  Šéfkuchaři a šéfcukráři (3434) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DELICATE BRS s.r.o., IČ 05877270 
  Místo výkonu práce: Sazovice 222, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Petra Botková, tel.: +420 725 121 953, e-mail: delicate@nakoupalisti.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 33 298 do 33 298 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace DELICATE vaří moderní českou kuchyni, ve které využívá 
hlavně lokální dodavatele. Více najdete na www.nakoupalisti.cz.  
Hledáme schopného šéfkuchaře.  
Kuchaři u nás pracují na krátký / dlouhý týden od 7,30 do 20 hodin. Přes 
týden vaříme cca 150ks poledních menu, v sobotu děláme svatby a 
oslavy. Na směně vždy jeden kuchař (šéfkuchař) + pomocný kuchař (v 
letních dnech a při akcích až dvě další pomocné síly). 
Požadujeme zkušenosti s vedením kuchyně, rozvržením práce, 
samostatnost a chuť do práce 
Výhody: vstup na bazén, fitka, kurty, hřiště či badmintonové haly, 
Finanční prémie za akce, … 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845840752 

 



Požadovaná profese: Šéfkuchaři 
  Šéfkuchaři v hotelových restauracích (34342) 

Pracoviště 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: Stanislav Kobylka, tel.: +420 778 485 224, e-mail: stravovani@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: denní směny - rovnoměrně rozložená prac. doba dle 
domluvy 
Požadujeme: vyučení a praxi v oboru, schopnost vést a motivovat kolegy, 
spolupráce s vedením hotelu, chuť pracovat a ochotu učit se novým 
věcem, profesionální přístup, nápaditost, spolehlivost, samostatnost, 
kreativitu při přípravě jídel a jejich prezentaci, zájem o gastronomii a 
moderní trendy ve vaření.  
Výhody: práci na hlavní pracovní poměr v příjemném kolektivu, práci s 
moderními technologiemi, odpovídající platové ohodnocení, mzda v 
pravidelných termínech na účtu, bonusové finanční ohodnocení na 
základě tržeb, možnost ubytování, možnost seberealizace a 
sebezdokonalování, příspěvek na pracovní oblečení a stravování, firemní 
benefity (zvýhodněné využití masáží, volný vstup do hotelového bazénu, 
slevy na produkty a konzumaci,..) 

Poslední změna: 
25.11.2018 00:37:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261260746 

 

Požadovaná profese: Personál bistra, hostinská činnost 
  Šéfkuchaři v pohostinství (34343) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Čeká vás práce v novém bistru.  
Na pozice šéfkuchaře se zodpovídá za chod kuchyně, chystání menu a 
seznamu na nákup, úklid kuchyně.  
V bistru jsme otevřeni všem nápadům ohledně zdravé a chutné stravy z 
lokálního masa, nebráníme se ale ani bezlepkovému a vegetariánskému 
vaření. 
Další pozice je spíše o komunikaci se zákazníkem, chystání čerstvých 
šťáv, smoothie, čajů a kavy, úklid nádobí, sklízení ze stolů 
Výhody: stravenky na jídlo a možnost stravování v zaměstnání 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně. 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10584900737 



 

Požadovaná profese: Fasádníci, obkladači 
  Štukatéři a omítkáři (7123) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BELBANG SERVIS s.r.o., IČ 03808734 
  Místo výkonu práce: BELBANG Servis s.r.o., Trnava 137, 763 18 Trnava u Zlína 
  Komu se hlásit: Čapelja Pavel, tel.: +420 773 952 729, e-mail: capeljapavel@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 
Pracoviště: Zlínský kraj 

Poslední změna: 
21.3.2019 09:40:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15034190730 

 

Požadovaná profese: Dělník / dělnice na šicí dílně 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru 
Náplň práce: ruční práce na šicí dílně, lepení, zažehlování apod.  
Výhody: perspektiva dlouhodobější práce, stravování, individuální 
přístup 
Osobně 8-14 hod.  

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725860715 

 

Požadovaná profese: Šička - obsluha obuv. šicího stroje 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o šití obuvnických svršků a gumových bandáží. 
Požadujeme: praxe v oboru - buď švadlena nebo šička obuvnické výroby 
a znalost obsluhy šicího stroje, zodpovědnost a spolehlivost. 
Nabízíme: práci v malém kolektivu, přizpůsobení pracovní doby potřebám 
zaměstnance, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14011170724 

 

Požadovaná profese: Šičky obuvi 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FERN s.r.o., IČ 26297141, http://www.fern.cz 
  Místo výkonu práce: Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Fajkus, Ing. Macho, tel.: +420 577 524 298, e-mail: fern@fern.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně Po-Pá od 8:00 do 13:00 hod. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11060610756 

 

Požadovaná profese: Šičky pro výrobu a opravu obuvi 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (7533) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zdeněk Jakubů, IČ 61719251 

  Místo výkonu práce: 
Zdeněk Jakubů -- areál Svitu, budova č. 113, třída Tomáše Bati 5264, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Zdeněk Jakubů, tel.: +420 723 079 786, e-mail: 
opravnaobuvijakubu@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 do 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme samostatnost, flexibilitu, nezaučené zaučíme  
Praxe v oboru vítána 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu 
Kontaktujte emailem, telefonicky PO-PÁ 7:00-15:00 nebo osobně na 
adrese areál svitu 113. budova PO-PÁ 7:00-15:00 hodin. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556950793 

 

Požadovaná profese: Švadlena 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SubliProfi, s.r.o., IČ 28568419 
  Místo výkonu práce: SubliProfi, s.r.o. - Areál TOMA a.s. 45a, Otrokovice, Otrokovice 
  Komu se hlásit: Valsová Helena, tel.: +420 777 070 495, e-mail: valsova@subliprofi.com 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 3.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: šití zejména sportovního oblečení, reklamní produkce 
(vlajky, bannery, apod.) 
Požadavky: samostatnost, praxe v oboru nutná 
Výhody: stravenky, občerstvení, produkty naší výroby za zvýhodněné 
ceny. 

Poslední změna: 
4.9.2018 02:20:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14999120768 

 

Požadovaná profese: Švadleny 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (7533) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jitka Škodáková, IČ 75652471 
  Místo výkonu práce: Jitka Škodáková - Napajedla, Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla 
  Komu se hlásit: Jitka Škodáková, tel.: +420 723 321 982, e-mail: skodakovajitka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na pěkné čisté nové šicí dílně. 
Šijeme bytový textil: povlečení, ubrusy, návleky na polštáře. 
Zájemci pošlete stručný životopis nebo volejte. 
Tel. 723 321 982 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14521370742 

 

Požadovaná profese: Švadleny, šičky 
  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Levier s.r.o., IČ 27666514 
  Místo výkonu práce: Levier s.r.o. - Otrokovice, U Letiště 1812, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Nováková Barbora, tel.: +420 577 922 116,723 611 500, e-mail: 
trade1@levier.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 27.1.2020 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zkušenosti z oblasti šicí dílny výhodou. 
 
Nabízíme: stravu, možnost prémií, zdravotní masáže 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15649020768 

 

Požadovaná profese: Tazatel/ka 
  Tazatelé průzkumů (42270) 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Data Servis - informace s.r.o., IČ 25822683 
  Místo výkonu práce: Data Servis - informace s.r.o. celá ČR, celá ČR 
  Komu se hlásit: Jana Kohutová, e-mail: kariera@data-servis.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 5 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2018 
  Mzdové rozpětí: od 73,2 do 130 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Požadované dovednosti: 
Jiné, ČTR  
Práce s PC 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR 
 
Chtěli byste se dozvědět podrobnější informace? Vyplňte, prosím, 
vstupní informace na adrese: www.data-servis.eu/tazatel a poté budete 
kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.  
 
Tazatel realizuje sběr informací potřebný pro marketingové výzkumy. 
Náplní jeho práce je návštěva gastronomických provozoven, kde je 
zapotřebí vyplnit dotazník. V provozovnách sledujeme nabídku 
alkoholických a nealkoholických nápojů, piva, vína, kávy a cigaret. 
 
Požadavky na tazatele: 
Trávíte rádi svůj čas aktivně, ale chcete si ho plánovat podle sebe? Baví 
Vás si povídat s lidmi? Rádi byste si přivydělali? 
Staňte se tazatelem Data Servisu. Vše potřebné Vás naučíme. 
 
Požadujeme: 
věk nad 18 let 
bezúhonnost 
ukončené SŠ vzdělání 
základní znalost práce na PC (Word, Excel) 
 
Nabízíme: 
možnost stálé brigády / přivýdělku 
práci, ve které jste pánem svého času 
odměňování v závislosti na výkonu - počtu vyplněných dotazníků ve 
svěřené oblasti 
příspěvek na dopravu 
při dlouhodobé spolupráci růst odměny o 7% a 15%. 

Poslední změna: 
25.1.2018 01:51:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného 
místa: 13873940750 

 

Požadovaná profese: Tazatel/ka práce (brigáda na DPP) 
  Tazatelé průzkumů (42270) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Data Servis - informace s.r.o., IČ 25822683 

  Místo výkonu práce: 

Data Servis - informace s.r.o. - 003, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, 
Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní 
město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: Ing. Marcela Šimková, adresa: Jaklovecká 1379/9, Slezská Ostrava, 710 00 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 
  Směnnost: Neurčeno 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 



  Mzdové rozpětí: od 100 do 500 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: celá ČR, v místě bydliště a v blízkém okolí 
První kontakt: emailem na kariera@data-servis.eu ( Mecnerová Andrea) 
Do emailu uvádějte prosím město odkud jste. 
Náplní práce je návštěva restauračních zařízení (v místě bydliště), kde je 
zapotřebí vyplnit dotazník. 
Trávíte rádi svůj čas aktivně, ale chcete si ho plánovat podle sebe? Baví 
Vás si povídat s lidmi? Rádi byste 
si přivydělali? Staňte se tazatelem Data Servisu. Vše potřebné Vás 
naučíme. 
Požadujeme: 
věk nad 18 let 
předložit výpis z rejstříku trestů 
ukončené SŠ vzdělání 
základní znalost práce na PC (Word, Excel) 
komunikativnost 
Nabízíme: 
stabilní brigádu/dlouhodobý přivýdělek 
práci, ve které jste pánem svého času 
odměňování v závislosti na výkonu práce - počtu vyplněných dotazníků 
růst mzdy při dlouhodobé spolupráci 
mzda od 100 do 500 Kč/dotazník 
vhodné pro maminky na MD, důchodce nebo studenty 
Informace o zpracování Vašich osobních údajů, o lhůtách uchovávání 
Vašich osobních údajů a o výkonu 
Vašich práv v souladu s požadavky GDPR naleznete na www.data-
servis.eu/gdpr. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 8, číslo volného 
místa: 15897430784 

 

Požadovaná profese: Projektový manager - elektro 
  Technici elektronici projektanti, konstruktéři (31142) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: siliXcon s.r.o., IČ 06185657 
  Místo výkonu práce: Biskupice 69, 763 41 Biskupice u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Martin Plášek, tel.: +420 603 152 396, e-mail: plasek@silixcon.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  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: Řízení a realizace vývojových projektů na elektropohony, 
komunikace se zákazníkem (AJ), přehled v programování C a C++ 
výhodou,.. 
Požadavky: elektrotechnická zdatnost, rychlé rozhodování, preciznost, 
odpovědnost 
Osobní návštěva na pracovišti po předchozí telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14820690723 

 

Požadovaná profese: Technici kontroly kvality 
  Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (31195) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pipelife Czech, s. r. o. - Kučovaniny, Kučovaniny 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, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
Požadované dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
" zajištění výstupní kontroly výrobků (8-h, směny R-O-N) 
" zajištění mezioperační kontroly při výrobním procesu 
" provádění fyzikálně-mechanických zkoušek 
" místo výkonu práce: Otrokovice 
Požadujeme: 
" SŠ/VŠ vzdělání technického směru  
" vhodné i pro absolventy 
" znalost v oblasti plastů a řízení kvality (výhodou) 
" manuální zručnost, spolehlivost 
" schopnost učit se nové věci 
" řidičské oprávnění skupiny B 
Nabízíme:  
" adekvátní finanční ohodnocení  
" garantovaný věrnostní bonus pro nové zaměstnance 
" stabilní pracovní smlouvu ve společnosti s dlouhodobou historií 
" široké spektrum dalších zaměstnaneckých benefitů 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994570755 

 

Požadovaná profese: Technik/technička bezpečnosti práce a požární ochrany 
  Technici požární ochrany, revizní technici staveb (31128) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: G U A R D 7 , v.o.s., IČ 48173622, http://www.guard7.cz 
  Místo výkonu práce: G U A R D 7 , v.o.s. - pracoviště, celá ČR 

  Komu se hlásit: 
Bc. Miloš Eichler, společník - jednatel spol., e-mail: eichler@guard7.cz, 
adresa: Divišova 235, Studánka, 530 03 Pardubice 3 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 970 do 27 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR 
Požadujeme: 
- odbornou způsobilost v oblasti požární ochrany (výhodou) 
- odbornou způsobilist v oblasti bezpečnosti práce (výhodou) 
- komunikační schopnost 
- samostatnost při řešení problémů a důraz na přesnost 
- schopnost pracovat v týmu 
- dobrou znalost práce na PC 
- vysoké pracovní nasazení 
- ochotu se dále vzdělávat 
- loajalitu 
- řidičksý průkaz skupiny B - aktivní řidič 
Náplň práce: koordinace a zajištění BOZP a PO u klientů, spolupráce při 
vývoji software BOZPO a PO - portál GUARDIAN, E-learning ..., tvorba, 



aktualizace a správa dokumentace, vyhledávání rizik na pracovištích u 
klientů, zjišťování jejich příčin a zdrojů, návrhy opatření k jejich 
odstranění, školení zaměstnannců v oblasti BOZP a PO, šetření příčin 
pracovních úrazů, návrhy preventivních opatření, kontrola jejich plnění, 
komunikace s orgány státní správy 
Nabízíem: 
- hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 
- možnost získání odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany 
- možnost získání odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti práce 
- vzdělávací semináře v oblasti BOZP 
- zajímavou práci, ve které je možnost profesního a platového růstu 
Další informace: 
Upřesnění mzdy 
- základ 15 000,- Kč hrubého měsíčně 
- příplatek 2 000,- Kč hrubého měsíčně za samostatný výkon práce (po 
zaučení) 
- osobní ohodnocení 2 000 - 4 000,- Kč hrubého měsíčně 
- po získáné odbornosti PO 2 000,- Kč hrubého měsíčně 
- po získání odbornosti BOZP 2 000,- Kč hrubého měsíčně 
- po získání jakékoli další odbornosti související s předmětem činnosti 
zaměstnavatele (např. ekologie, vyhláška 50/1978 apod.) 2 000,- Kč 
hrubého měsíčně 
 
Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte životopis prosím výhradně 
prostřednictvím e-mailu - po zaslání bude e-mailem potvrzeno jeho 
zaslání (eichler@guard7.cz) 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15704580719 

 

Požadovaná profese: Projektový manažer elektro 

  
Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 
(35222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TC servis, s. r. o., IČ 25533673, http://www.tcservis.cz 
  Místo výkonu práce: TC servis, s. r. o. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Petra Mihálová, e-mail: kariera@tcservis.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 7.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: koordinace a vedení zakázek v obl.elektro, přímá 
zodpovědnost za průběh zakázek a jejich ekonomický výsledek, jednání 
se zákazníky o konkrétních požadavcích souvisejících s průběhem 
zakázek, sledování tržních trendů, konkurence a vývoje nových produktů 
v elektroinstalacích, úzká kooperace s obchodním odd.společnosti, 
vytváření projektových nabídek, navrhování, zavádění a hodnocení 
nových technických řešení  
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání v oboru elektro, zkušenosti v oboru min. 
3roky, proaktivní přístup, vysoké prac.nasazení a odolnost vůči stresu, 
výborné komunikační dovednosti, analytické myšlení a systémový 
přístup k řešeným problémům, schopnost vést a motivovat lidi, ŘP sk. B 
Nabízíme: 
Možnost profesního rozvoje a růstu, zaměstnanecké benefity - stravenky, 
zvýhodněné internetové a tel.tarify, motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
1.9.2018 01:57:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14991590755 

 

Požadovaná profese: Technik IT 



  
Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních 
technologií a příbuzní pracovníci (351) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: HYDRAULICS s.r.o., IČ 18757537, http://www.hydraulics.cz 
  Místo výkonu práce: Slopné 201, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
  Komu se hlásit: Ing. Mojmír Plášek, tel.: +420 603 231 227 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 45 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, 3 dny Sick Days  
Podnikové stravování, 50% příspěvek zaměstnavatele 

Požadované dovednosti: Jiné, • znalost problematiky informačních systémů a databází 
Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Požadovaná vzdělání: Informační technologie 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14708180714 

 

Požadovaná profese: PLC Programátoři 

  
Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici 
programátoři (35110) 

  Počet volných míst: 3 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: AWL-Techniek CZ s.r.o., IČ 27683095 
  Místo výkonu práce: AWL-Techniek CZ s.r.o. - Napajedla, Kvítkovická 1670, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Lucie HORÁKOVÁ, DiS., Management Assistant, tel.: +420 730 516 115, e-
mail: l.Horakova@awl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 do 22.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
Testování a programování sofwaru našich strojů. Testování a uvádění do 
provozu stroje v dílnách a podílení se na dalším rozvoji našich 
svařovacích přípravků. Příprava a návrh sofwaru pro PLC a PC řízení a 
sběrnicové systémy. 
 
Nabízíme: 
Podnětné, inspirující, profesionální prac. prostředí s příjemnou a 
neformální prac. atmosférou osvědčené a úspěšné nizozemské 
společnosti. Dobré platové podmínky s dalšími benefity. 
Jednosměnný provoz (po - pá 7:30 - 16 hodin) 

Poslední změna: 
14.11.2018 14:20:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14797200718 

 

Požadovaná profese: Vedoucí výroby/technolog v panelárně 
  Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pozemní stavitelství Zlín, a. s., IČ 46900918, http://www.pstzlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Pozemní stavitelství Zlín, a. s. - panelárna, Panelárna Malenovice, 
Šrámkova 470, Malenovice, 763 02 Zlín 4 



  Komu se hlásit: Ing. Tomáš Opluštil, tel.: +420 577 638 203, e-mail: eu@pstzlin.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vedoucí výroby (provozu) v panelárně Zlín - Malenovice. 
Zaměstnanecké výhody: stabilní práce, stravenky/diety, penzijní 
připojištění, podíly na zisku. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kúty 3967, Zlín 
od 8 do 16 hodin. 

Poslední změna: 
5.3.2019 02:39:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15854690741 

 

Požadovaná profese: Programátoři NC strojů 

  
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 
(35120) 

Pracoviště 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, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 11.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme strojní vzdělání.Znalostsoftware SURFCAM, WORK NC 
výhodou.Benefity: stravenky, odměna za docházku,týden dovolené 
navíc,2x ročně mimořádné odměny, penzijní připojištění. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15123470791 

 

Požadovaná profese: 
Vývojoví pracovníci - vývoj nových výrobků a inovace stávajícího 
sortimentu 

  Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech (31191) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: EGO Zlín, spol. s r.o., IČ 46902473, http://www.egozlin.cz 
  Místo výkonu práce: EGO Zlín, spol. s r. o. - sídlo, U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Dagmar Voglová, e-mail: sekretariat@egozlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: technické vzdělání, praxe ve vývoji výhodou, nutná invence, 
technické myšlení a manuální zručnost při výrobě prototypů, je nutná 
znalost tvorby technické dokumentace v konstrukčních programech 
Varicad nebo Inventor a  
schopnost řešit vývojové a inovační projekty, je požadováno vysoké 
osobní nasazení a schopnost učit se nové problematice, ŘP sk. B, aktivní 
řidič 
Náplň práce: samostatná vývojová práce - analýza problémů, posouzení 
stávajícího stavu, návrh nového řešení, zpracování technické 
dokumentace a technologického předpisu, výroba a testování prototypu, 



posuzování souladu s legislativou a certifikace. 
Uvedené měsíční mzdy je možné dosáhnout po zapracování. 
Nástup od 1. 4. 2019 případně i dříve. 
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zasílejte své životopisy s 
názvem volné pracovní pozice v předmětu na e-mail 
sekretariat@egozlin.cz  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15903020797 

 

Požadovaná profese: Dělníci v dřevovýrobě, Obsluha pásové pily, tesaři 
  Tesaři (71151) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Jan Lečbych, IČ 74750143 
  Místo výkonu práce: Ludkovice 220, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

  Komu se hlásit: 
Jan Lečbych, zaměstnavatel, tel.: +420 777 718 833, e-mail: 
drevovyrobaludkovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, 
minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dělník - manipulace s řezivem, pomocné práce, úklid 
Obsluha pásové pily - pořez kmenové kulatiny (v případě dlouhodobé 
spolupráce možnost zaučení) 
Tesař - montáž panelů pro stavbu dřevodomů, realizace střech a altánů 

Poslední změna: 
13.11.2018 01:56:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13850680732 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci - tesaři 
  Tesaři (71151) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 
  Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s. - Louky 330, U Dřevnice 330, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Jarmila Setínková, e-mail: jarmila.setinkova@eurovia.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: cela ČR 
Příprava dočasných i trvalých dřevěných kcí, montáž bedněni.  
Výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
8.2.2019 01:33:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556870768 

 

Požadovaná profese: Stolaři, tesaři 
  Tesaři (71151) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: LEVEL 02, a.s., IČ 26929708, http://www.level02.cz 



  Místo výkonu práce: LEVEL 02, a.s. - Kelníky, Kelníky 59, 763 07 Velký Ořechov 
  Komu se hlásit: Pavel Mikel, tel.: +420 739 910 210, e-mail: pila.kelniky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na pile, pořez kulatiny, opracování řeziva, výroba 
paliva 
Výhody: podnikové stravování, zvláštní prémie 

Poslední změna: 
13.2.2019 01:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13544650776 

 

Požadovaná profese: Tesař 
  Tesaři (71151) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zednictví Krejsa s.r.o., IČ 27666093 
  Místo výkonu práce: Racková 13, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vlastimil Krejsa, tel.: +420 604 152 905, e-mail: vlastimil.krejsa@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B 
Náplň práce: tesařské práce 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15516420798 

 

Požadovaná profese: Tesaři 
  Tesaři (71151) 
  Počet volných míst: 12 

Pracoviště 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 Zámečníčková, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel.: 
+420 577 770 038, e-mail: zamecnickova@zlinstav.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: provádění samostatně zadaných úkolů stavbyvedoucím ve 
své profesi na základě harmonogramu výstavby dané stavby v souladu s 
technologickými postupy.  

Poslední změna: 
22.11.2018 01:55:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232400792 

 

Požadovaná profese: Tesaři 
  Tesaři (71151) 
  Počet volných míst: 2 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: služební telefon, služební automobil 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13867700740 

 

Požadovaná profese: Tesaři 
  Tesaři (71151) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: CENTRING spol. s r.o., IČ 44005458, http://www.centring.cz 
  Místo výkonu práce: Tečovská 1052, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Michal Císař, tel.: +420 577 102 862,608 964 903 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 30.11.2019 
  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP skupiny C výhodou.  
Místo práce okres Zlín, max. okruh 50 km od Zlína.  
Výhody: příspěvek na dopravu, týden dovolené navíc, měsíční prémie dle 
odvedené práce. 
Osobní návštěva: Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, 8:00 - 15:30 hod. 

Poslední změna: 
10.1.2019 02:13:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556860777 

 

Požadovaná profese: Tesaři - stolaři 
  Tesaři (71151) 

Pracoviště 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: 
Bc. Markéta SKOUPILÍKOVÁ, tel.: +420 576 015 111(7-13hod), e-mail: 
skoupilikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci. Vyučení v oboru, popř. 
praxi v oboru. 
Náplní práce je výroba dřevěných forem pro výrobu železobetonových 
prefabrikátů. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628310783 

 



Požadovaná profese: Obsluha zemědělských strojů/ strojník kolového nakladače 
  Traktoristé a obsluha zemědělských strojů (83411) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. - Slavičín, Komenského 905, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, tel.: +420 605 263 092, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, svědomitost, čistý trestní 
rejstřík, časová flexibilita, fyzicky náročná práce, vhodná pro muže, min.1 
rok praxe na obdobné pozici, zkušenost s obsluhou nakladače UNK 320, 
strojní průkaz výhodou. 
Náplň práce: obsluha nakladače vč. drobné údržby. 
Zaměstnanecké výhody: pracovní poměr s možností prodloužení na dobu 
neurčitou - jistota stabilní firmy.Pracovní doba PO - PÁ 6:00 - 14:30 hod. 
víkendy a svátky volno. 
Kontaktovat telefonicky PO - PÁ 7:00 - 15:30 hod. nebo osobně. 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781650711 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě - truhlářská činnost 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BöHME CZ spol. s r.o., IČ 26938570 
  Místo výkonu práce: U Vrby 662, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Filip Koš, tel.: +420 777 103 683 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 do 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 120 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná o truhlářskou výrobu a montáže u zákazníka. Někdy je vyžadována 
práce přesčas. 
Práce přes čas je placená. Doprava ze Zlína na pracoviště je možná. 

Poslední změna: 
25.5.2018 03:28:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14516220721 

 

Požadovaná profese: Stolaři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TEKOM-P s.r.o., IČ 25509373 
  Místo výkonu práce: TEKOM-P s.r.o. - Lukov, Pastyřica 324, 763 17 Lukov u Zlína 
  Komu se hlásit: Pavel Skřivánek, tel.: +420 775 799 970, e-mail: tekom@tekom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 2.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stolařské práce, praxe vítána, samostatnost. 



Poslední změna: 
19.6.2018 01:56:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14064660792 

 

Požadovaná profese: Stolaři - výroba nábytku 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: TRISTOL interiér s.r.o., IČ 26972719 
  Místo výkonu práce: Všemina 75, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Mahdal, tel.: +420 605 126 702, e-mail: tristol@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2018 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky PO-PÁ od 7:00 do 15:00. 

Poslední změna: 
30.6.2018 01:54:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14711120784 

 

Požadovaná profese: Truhlář, stolař, tesař 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Petr Sedlář, IČ 14655560 

  Místo výkonu práce: 
Petr Sedlář- - Stolařství, výroba nábytku, Stará cesta 32, Štípa, 763 14 Zlín 
12 

  Komu se hlásit: Sedlář Petr, tel.: +420 603 506 599, e-mail: sedlar.nabytek@raz-dva.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhodou praxe v oboru, ŘP 
Uchazeče bez praxe zaučíme. Pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin, MHD 
v dosahu 5 min. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Štípa, Stará 
cesta 32 pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hodin. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10492050785 

 

Požadovaná profese: Truhláři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PKN nábytek, s.r.o., IČ 27721949 
  Místo výkonu práce: Zlínská 1323, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Pavel Kamenčák, tel.: +420 602 741 637, e-mail: pavel@pkn.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně. 

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13428200724 

 

Požadovaná profese: Truhláři 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (7522) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba nábytku, schodů 
Výhody: obědy, odměny 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13895910765 

 

Požadovaná profese: Truhláři - výroba nábytku. 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba nábytku, montáže 
Požadavky: preciznost, flexibilita, řidičský průkaz B , samostatnost, 
spolehlivost 
Výhody: fin. odměny, příspěvky na dopravu 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467460732 

 

Požadovaná profese: Truhláři, montážníci interiérů 
  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AM INTERIÉR, a.s., IČ 25302922, http://www.aminterier.cz 
  Místo výkonu práce: Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín 4 



  Komu se hlásit: 
Bernatík Michal, tel.: +420 604 296 180, e-mail: 
michal.bernatik@aminterier.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o výrobu atypického nábytku na zakázku, práce manuální a se 
stroji. Možná práce na montážích.  
Možnost karierního růstu. 
Telefonický kontakt: Po - Pá od 8:00 do 16:00.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14787690741 

 

Požadovaná profese: Dělník - svozař/třidič odpadů 
  Třídiči odpadů (96120) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: JOGA RECYCLING s.r.o., IČ 26230330 

  Místo výkonu práce: 
JOGA RECYCLING s.r.o. - provozovna, Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Gabryšová 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 14 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Upřesňující informace: dělnická práce, práce ve sběrně - třídírně nebo 
svozu odpadu, jednoduchá manuální práce, fyzicky náročná práce, práce 
vhodná spíše pro muže, nárok na dotaci z ÚP výhodou, prac.doba: 6:00 - 
14:30 hod., přes víkendy a svátky volno.ŘP skupiny B výhodou!!! 
Pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou - jistota 
stabilní firmy. 
Kontakt e-mailem: ekonom@jogaluhacovice.cz, telefonicky na tel. čísle: 
+420605263092 nebo osobně na adrese: 
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice PO - PÁ 7:00 - 15:30 hod., paní 
Ing. Gabryšová Jana 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845900795 

 

Požadovaná profese: Finanční účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, IČ 00839329, 
http://www.zskvitkova.cz 

  Místo výkonu práce: Kvítková 4338, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jana Ševčáková, e-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 580 do 28 750 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vzdělání ekonomického směru, znalost finanční, účetní a 
daňové problematiky, praxi v oboru minimálně 5 let, praxe v účetnictví 



příspěvkové organizace výhodou, ekonomické a analytické myšlení, 
samostatnost, loajalita, pečlivost, flexibilita, aktivní přístup k práci, 
vysoké pracovní nasazení, organizační schopnosti. 
Zaměstnanecké výhody: Řádná dovolená 5 týdnů, příspěvek z FKSP, 
dotované obědy. 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902930781 

 

Požadovaná profese: samostatný odborný ekonom, vážný 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Metalšrot Tlumačov, a. s., IČ 46901094 
  Místo výkonu práce: Metalšrot Tlumačov a. s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Ing. Petra JANIŠOVÁ, tel.: +420 577 128 120, e-mail: 
petrajanisova@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Vystavování a evidence faktur přijatých a vydaných, vedení 
pokladny, příprava pokladů pro DPH a kontrolní hlášení, tvorba 
statistických výkazů, evidence skladu. 
Požadavky: znalost podvojného účetnictví, spolehlivost, samostatnost a 
schopnost učit se, praxe v oboru výhodou, uživatelská znalost PC 
(operační systém Windows, Word, Excel), znalost účetního programu 
HELIOS výhodou.  
Benefity: 25 dnů dovolené, obědy, stravenky 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15895060783 

 

Požadovaná profese: Účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SAMOHÝL MB a.s., IČ 25508407 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 532, Prštné, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Kamila Boháčková, hlavní účetní, tel.: +420 577 616 322, e-mail: 
kamila.bohackova@samohyl.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost podvojného účetnictví, zpracování odběratelské 
agendy, komunikace s odběrateli, vedení pokladny, tvorba podkladů pro 
DPH, komunikativnost, pečlivost, spolehlivost 
Výhody: příspěvek na stravování, příjemné pracovní prostředí 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15688460774 

 

Požadovaná profese: Účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště 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: Tereza Dvorníková, e-mail: dvornikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

- účtování běžných účetních operací (banky, pokladny, faktury, vnitřní 
doklady, zápočty),vystavování režijních faktur ,zajišťování podkladů pro 
DPH a KH a následné zpracování výstupů, kontrola náležitostí účetních 
dokladů a jejich evidence, spolupráce při inventarizaci majetku a závazků, 
spolupráce při inventarizaci skladových zásob, pod vedením a kontrolou 
hlavní účetní zpracování a účtování uzávěrkových operací, kontrola stavu 
závazků, vyřizování upomínek nezaplacených faktur od dodavatelů, 
pravidelná archivace účetních dokumentů, spolupráce s ostatními kolegy 
na oddělení, zástupnost v případě nemoci 
Výhody: zázemí rozvíjející se společnosti, příjemné a přátelské pracovní 
prostředí, zaměstnanecké benefity jako je například příspěvek na 
stravování a kulturu, na životní/penzijní pojištění, prostor pro odborné 
sebevzdělání, výuka AJ, a další, firemní a zaměstnanecké akce, nástup 
možný ihned, parkování u firmy. 

Poslední změna: 
8.2.2019 02:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15720880793 

 

Požadovaná profese: Účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště 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: Darina Koláříková, tel.: +420 737 509 918, e-mail: ucetnimzdy@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
- praxe ve vedení podvojného účetnictví min. 2 roky 
- zpracování účetních závěrek, daňových přiznání k DPH, kontrolní 
hlášení, silniční dani a dani z příjmů PO 
- uživatelská znalost programů: Word, Excel, Outlook 
- znalost účetní a daňové legislativy 
- ochota učit se novým věcem 
- pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, loajalita 
- velkou výhodou: znalost účetního programu Compex, není podmínkou 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti, týden dovolené 
navíc, pružná pracovní doba, zvýhodněné stravování na pracovišti, 
kafeterie, samostatná kancelář, vzdělávání v oboru. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 6:30 do 15:00. 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894890742 

 

Požadovaná profese: Účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 



  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 
  Komu se hlásit: Bc. Lucie Slobodová, e-mail: personalistika@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

OD VÁS OČEKÁVÁME: SŠ popř. VŠ vzdělání (ekonomického směru 
výhodou), praxe v oboru podvojného účetnictví, účtování prvotních 
účetních dokladů (faktury, bankovní výpisy, pokladna, majetek,…), 
spolupráce na měsíčních a ročních účetních závěrkách, spolupráce a 
účast na ročních inventurách majetku a závazků, základní orientace v 
daňových zákonech, ochotu dál se učit a vzdělávat, zodpovědná 
osobnost s důrazem na samostatnost, důslednost a preciznost, 
proaktivní přístup k práci a schopnost pracovat a komunikovat v 
kolektivu účetních, nebát se přebrat zodpovědnost za svou práci, 
odolnost vůči stresu, smysl pro humor a kolegialita jsou důležitou 
součástí práce v našem kolektivu, znalost MS OFFICE - WORD, EXCEL, 
OUTLOOK, znalost IS Helios Orange výhodou 
NABÍZÍME: zajímavou práci v kolektivu účtárny a zázemí velké výrobní 
společnosti, motivující finanční ohodnocení, pružná pracovní doba, 
služební telefon, příspěvek na stravování, jazykové kurzy na pracovišti, 
firemní a sportovní akce, možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání 
- Práce na plný úvazek 
- Mzda 25.000,- Kč - 30.000,-Kč + odměny dle kvality odvedené práce  
 
 
 
 
V případě zájmu zasílejte prosím profesní životopisy na E-mail: 
personalistika@unimo.cz 
 
KONTAKT 
UNICO MODULAR a.s., Nádražní 1136, Vizovice 763 12 (přímo u 
vlakového nádraží) 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914620736 

 

Požadovaná profese: Účetní, rozpočtáři 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 14l15 Baťův institut, příspěvková 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace, 
účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a 
výnosech, o výdajích a příjmech 
Předávání informací do CSÚIS v termínech dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. 
Analytická činnost, reporting, statistiky, rozbory hospodaření 
Sestavování rozpočtu organizace, zajišťování realizace příjmových a 
výdajových stránek rozpočtu 
Samostatné vedení účetnictví organizace, sestavení účetní závěrky, 



vedení účetních knih, deníků, jejich otevírání a uzavírání a sestavování 
účtového rozvrhu 
Zajištění inventarizace majetku a závazků 
Zajištění daňové agendy (daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z 
příjmů, …) 
Požadavky pro vznik pracovního poměru: 
Ekonomické vzdělání 
Znalost legislativy v oblasti účtování vybrané účetní jednotky 
Znalost legislativy v oblasti finanční kontroly 
Znalost legislativy v oblasti rozpočtových pravidel 
Praxe v oboru účetnictví (příspěvkové organizace výhodou) 
Znalost účetního SW (SW Gordic výhodou) 
Organizační a komunikační schopnosti 
Samostatnost, spolehlivost, pečlivost a důslednost 
Organizační a komunikační schopnosti 
Samostatnost, spolehlivost, pečlivost a důslednost 
Informace zasílejte nejpozději do 5.4.2019 
Na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. 
Výhody: příspěvek na stravné, dovolená navíc 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977510783 

 

Požadovaná profese: všečobecná účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Marcela Holíková, Hlavní účetní., tel.: +420 603 197 208, e-mail: 
mholikova@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatná účetní  
 
Společnost COMINFO a.s. přijme do svého týmu pracovníka na pozici 
„Samostatná účetní“ 
Pracovní náplň: 
• Zpracování dodavatelských, odběratelských faktur 
• Vystavování faktur 
• Zpracování DPH 
• A další agenda s tím spojená – tj. měsíční závěrky přidělených účtů, 
 
• Požadujeme: 
• Min. SŠ vzdělání ekonomického směru 
• Znalost podvojného účetnictví 
• Prokazatelná znalost účetních procesů - praxe 5 let 
• Pečlivost, samostatnost, komunikativnost 
• AJ výhodou 
Nabízíme: 
• zajímavou a různorodou práci 
• odpovídající finanční ohodnocení 
• pružnou pracovní dobu 
• zázemí stabilní společnosti působící na trhu 27 let 
• zaměstnavatel přispívá na stravu 80 % 
• možnost čerpání dalšího volna 5 dnů 



• nástup 1. 3. 2019 
• místo výkonu práce Zlín 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834110736 

 

Požadovaná profese: Všeobecná účetní 
  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FARE, spol. s r. o., IČ 46343784, http://www.fare.cz 

  Místo výkonu práce: 
FARE, spol. s r. o. - Brumovská, Brumovská 1031, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Alois Šůstek, jednatel, e-mail: sustek@fare.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe podmínkou 

Poslední změna: 
29.3.2019 11:02:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16005050732 

 

Požadovaná profese: Účetní všeobecní (43111) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Obec Vlachova Lhota, IČ 46276033 
  Místo výkonu práce: Obec Vlachova Lhota [323], Vlachova Lhota 68, 76601 Valašské Klobouky 
  Komu se hlásit: Miroslav Častulík, tel.: +420 724 179 287, e-mail: vlachova.lhota@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 do 31.5.2022 
  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ nebo VŠ ekon. směru, znalost podvojného účetnictví, 
účetnictví obce, znalost právních předpisů úseku mzdové a personální 
agendy, velmi dobrá uživatelská znalost PC (MS Office), organizační 
schopnosti, samostatnost, odpovědnost, čistý trestní rejstřík. 
 
Náplň práce: vedení účetní, personální a mzdové agendy obce Vl. Lhota, 
vedení a účtování pokladny, evidence obyvatel, archivnictví, obsluha 
Czech Point, internetových stránek obce 
 
Přihlášky přineste osobně nebo zasílejte na adresu: Obec Vlachova 
Lhota, Vlachova Lhota 68, 766 01 Valašské Klobouky, popř. zašlete na 
emailovou adresu vlachova.lhota@tiscali.cz do 18.4.2019. 
Přihláška musí obsahovat: kontaktní údaje uchazeče, strukturovaný 
životopis, doklad o dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s 
osobními údaji. 
Kontaktní osoba: Miroslav Častulík, starosta obce, tel. 724 179 287 

Poslední změna: 
20.3.2019 04:35:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15945430749 

 

Požadovaná profese: Učitelé odborného výcviku - malířské a natěračské práce. 

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Univerzitní 3015, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Vařák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 16 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 10 008 do 11 760 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného 
výcviku, doplňkové studium speciální pedagogiky pro učitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, příspěvek na rekreaci 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese SŠ gastronomie 
a obchodu Zlín, Štefákonikova 3015 Zlín od 7:00-15:00 hodin. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14425980748 

 

Požadovaná profese: Učitelé odborného výcviku - zednické práce. 

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Univerzitní 3015, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Vařák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 34 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 685 do 25 481 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného 
výcviku doplňkové studium speciální pedagogiky pro učitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, příspěvek na rekreaci 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese SŠ gastronomie 
a obchodu Zlín, Štefánikova 315, Zlín od 7:00-15:00 hodin. 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14425990739 

 

Požadovaná profese: Učitelé I. stupně ZŠ 
  Učitelé na 1. stupni základních škol (2341) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 75022702, 
http://www.zsfrystak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace [1], náměstí 
Míru 7, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Libor Sovadina, e-mail: reditel@zsfrystak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.6.2022 
  Mzdové rozpětí: od 26 020 do 33 930 Kč/měsíc 



Poznámka k volnému 
místu: 

Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
 
Výhody: podnikové stravování 

Poslední změna: 
20.12.2018 02:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497900782 

 

Požadovaná profese: Učitel/ka 1. třídy ZŠ 
  Učitelé na 1. stupni základních škol (2341) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČ 25349520 

  Místo výkonu práce: 
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. 
Masaryka 1279, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavlína Kotačková, e-mail: pavlina.kotackova@academicschool.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2019 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 60 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání dle platné legislativy, znalost 
anglického jazyka minimálně na úrovni B2, organizační a komunikační 
schopnosti, kreativitu, znalost písma Comenia Script, schopnost 
spolupráce se zahraničním lektorem při výuce metodou Clil 
Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mail. 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628200785 

 

Požadovaná profese: Učitel II. stupně předmětu Matematika 
  Učitelé na 2. stupni základních škol (23303) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 75022702, 
http://www.zsfrystak.cz 

  Místo výkonu práce: 
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace [1], náměstí 
Míru 7, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Libor Sovadina, e-mail: reditel@zsfrystak.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 020 do 33 930 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: podnikové stravování 

Poslední změna: 
20.12.2018 02:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15497880703 

 

Požadovaná profese: Lektor/ka kurzu 

  
Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23203) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, IČ 11062509 
  Místo výkonu práce: Ing. et Bc. Lenka Štichauerová - Zlín, Lešetín II 651, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Radek Kahánek, tel.: +420 604 500 052, e-mail: hr@vzdelavanimetis.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 



  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 500 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme lektora pro kurz seřizovače vstřikovacích plastů. Jde o 
vícedenní školení, jehož termíny budou upřesněny.  
Odměnu 4000 Kč za den školení (8 hodin). Požadujeme praxi v oboru a 
chuť předat zkušenosti dále.  
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail hr@vzdelavanimetis.eu, do 
předmětu uveďte "lektor pro seřizovače vstřikolisů - Zlín". 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15356840763 

 

Požadovaná profese: Učitelé 

  
Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
(23521) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., IČ 25571079, 
http://klubicko.digidy.com 

  Místo výkonu práce: U Trojice 336, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Bc. Ludmila Stodůlková, tel.: +420 604 912 385, e-mail: 
ludmila.stodulkova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 100 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Vysokoškolské vzdělání v oboru obor speciální pedagogika ukončené 
SZZ.  
Specializace: psychopedie, somatopedie, komunikační techniky, 
logopedie, SVPU … 
Osobnostní předpoklady: schopnost empatie, evaluace situací, 
schopnost správné reakce, ochota přizpůsobit se a vyhovět speciálním 
potřebám dětí bez osobního hodnocení, pečlivost, obětavost, trpělivost, 
rozhodnost, důslednost. 
Náplň práce: cílená výchovně vzdělávací činnost, zaměřená na speciálně 
pedagogickou péči o děti s poruchami autistického spektra, poruchami 
komunikace, ADHD, příp. kombinovaným postižením, s používáním 
speciálních pedagogických postupů a metod, dále vytváření, rozšiřování 
a zdokonalování správných návyků a dovedností dětí. Spolupráce s 
rodinami dětí.  

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894850778 

 

Požadovaná profese: Pracovník /pracovnice úklidu 
  Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KTP s.r.o., IČ 25529650 
  Místo výkonu práce: Sazovice 217, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Ing. Elena Janošíková, e-mail: ktp@ktpzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 16 000 Kč/měsíc 



  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní pozice úklidu výrobních a nevýrobních prostor je namáhavý z 
hlediska potřeb firmy a stávajícího výrobního programu.  
Vyžaduje se dobrá zdravotní dispozice, aktivnost u plnění úkolů, pracovní 
bezúhonnost a zodpovědnost. Pro potřeby firmy a dostupnosti je 
výhodou řidičský průkaz skupiny B. 
Výhody: firemní stravování s dotací, zvláštní odměny a prémie,příspěvek 
na život. a důch.pojištění, 
osobní přístup k požadavkům zaměstnanců 

Poslední změna: 
2.2.2019 02:31:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14365240706 

 

Požadovaná profese: Pracovník /pracovnice úklidu 
  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KTP s.r.o., IČ 25529650 
  Místo výkonu práce: Sazovice 217, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Ing. Elena Janošíková, e-mail: ktp@ktpzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.5.2019 do 11.8.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: flexibilita,pracovitost, zdatnost 
Výhody: stravování  

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954070733 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNJUST, spol. s r. o., IČ 47906481 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 1337, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Radka Varaďová, provozní, tel.: +420 728 011 040, e-mail: 
radkavaradova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklidová firma příjme pracovníka na úklid kanceláří ve Fryštáku, na 3,4 
hodiny denně, odpoledne.Dále na úklid kanceláří a sociálních prostor v 
Otrokovicích na 2,3 hodiny denně, ráno a ve Zlíně na úklid kanceláří 
jedenkrát týdně v pondělí a jedenkrát měsíčně ve středu. Místa jsou 
vhodná pro seniory, studenty, ženy na MD i jako přivýdělek k HPP 

Poslední změna: 
25.3.2019 11:22:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15970760747 

 

Požadovaná profese: Úklidoví pracovníci pro úklid komerčních prostor 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PERFECT pure service, o.p.s., IČ 02119463 



  Místo výkonu práce: PERFEKT pure service o.p.s. - OAMP, Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Lenka Cibulková, tel.: +420 774 466 911, e-mail: fakturace@sedova.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o plný pracovní úvazek ve výši 8 hodin denně.  
Pouze pro osoby se zdravotním postižením.  
Jedná se o úkld komerčních prostor.  
Pouze osoby přímo ze Zlína, nebo velmi blízkého okolí. 

Poslední změna: 
9.1.2019 02:18:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549530778 

 

Požadovaná profese: Úklidový pracovník/ce 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: FIDEM, s.r.o., IČ 29374928 
  Místo výkonu práce: FIDEM, s.r.o. - Fryšták, náměstí Míru 19, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: 
Martyna Hrtusová, tel.: +420 724 143 102, e-mail: 
martyna.hrtusova@clarima.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 7,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 do 30.11.2019 
  Mzdové rozpětí: od 3 700 do 3 800 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vaše náplň práce bude zahrnovat úklid vestibulu pošty, vč. přepážek, 
skladových prostor a zázemí. 
Pracovní doba: Po-Pá 11:00 - 12:30 hod. 
Odměna: 115,-Kč/hod.  
Nástup: Ihned. 
Podmínky: Spolehlivost a pečlivost je Vaší předností.  
Místo je vymezeno pro OZP, OZZ. 

Poslední změna: 
5.12.2018 02:38:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15432530736 

 

Požadovaná profese: Uklízeč v kancelářích 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ASTREMA, spol. s r. o., IČ 49447084, http://www.astrema.cz 

  Místo výkonu práce: 
Průmyslová zóna Kvítkovice-Napajedla, J. Jabůrkové 308, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Petra Koutská, Jednatel, tel.: +420 571 118 451,606 710 920 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 85 do 94 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na zkrácený úvazek max 4 hod/den. Jedná se o úklid kancelářských 
prostor s příslušenstvím. Práce pro OZP. Pracoviště Napajedla, 
Otrokovice. Poskytujeme stravenky v hodnotě 60 Kč. 



Poslední změna: 
28.3.2019 11:17:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15999700794 

 

Požadovaná profese: Uklízeč v kancelářích Vizovice - Odpoledne 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MOBA Security s.r.o., IČ 29205654 
  Místo výkonu práce: MOBA Security s.r.o. - sídlo, Školní 618, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jitka Matějcová, vedoucí služeb, tel.: +420 603 268 220, e-mail: 
j.matejcova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 15.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKA Vizovice  
Do moderních administrativních prostor hledáme pracovnici/ka na 
částečný úvazek 
Prac. doba PO-PA 16-20 hod  
případně dle domluvy 
Práce vhodná i pro matky na MD pro aktivní důchodce .  
V případě ČID nebo OZZ náborový příspěvek  
Pracoviště Vizovice  

Poslední změna: 
18.10.2018 01:58:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15144180776 

 

Požadovaná profese: Uklízeči administrativních objektech Vizovice 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště 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 Matějcová, ředitelka služeb, tel.: +420 603 268 220, e-mail: 
moba@moba-sl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKA Vizovice 
Do moderních administrativních prostor hledáme pracovnici/ka na plný . 
Pohodové klidné pracoviště 
Pracovní doba PO-PA 8hod/ 7 hod nebo 6 hod /den  
Práce vhodná i pro matky na MD pro aktivní důchodce . 
V případě ČID nebo OZZ náborový příspěvek 
Pracoviště Vizovice 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988420795 

 

Požadovaná profese: Uklízeč/ka - DPP/DPČ 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NWT a.s., IČ 63469511, http://www.nwt.cz 
  Místo výkonu práce: NWT a.s. - Zlín Tř. T. Bati 269, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 



  Komu se hlásit: 
Ing. Karolina Kvasnicová, Personalista, tel.: +420 570 570 119, e-mail: 
karolina.kvasnicova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 25.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 85 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati 269 
- práce na dohodu (DPČ nebo DPP) 
- úklid kanceláří v budově SILE ve Zlíně, Jedná se především o mytí 
podlah (haly a chodby strojově, kanceláře ručně), vynášení odpadků a 
starost o sociální zařízení, Celá budova je po rekonstrukci a všechny 
kanceláře jsou tak moderní a čisté 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: karolina.kvasnicova@nwt.cz  

Poslední změna: 
26.2.2019 01:59:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 15767880785 

 

Požadovaná profese: Uklizečka kanceláří - Zlín Příluky 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MOBA Security s.r.o., IČ 29205654 

  Místo výkonu práce: 
MOBA Security s.r.o. - Zlín - U Tescomy, U Tescomy 206, Lužkovice, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jitka Matějcová, vedoucí služeb, tel.: +420 603 268 220, e-mail: 
j.matejcova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKA Do moderních administrativních prostor hledáme 
pracovnici/ka na částečný úvazek  
Prac. doba PO-PA ranní 
případně dle domluvy  
Práce vhodná i pro matky na MD pro aktivní důchodce .  
V případě ČID nebo OZZ náborový příspěvek  
Pracoviště Zlín Příluky 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15294930707 

 

Požadovaná profese: UKLIZEČKA Zlín Příluky 
  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště 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 Matějcová, ředitelka služeb, tel.: +420 603 268 220, e-mail: 
moba@moba-sl.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKA Zlín Příluky 
Do moderních administrativních prostor hledáme pracovnici/ka na plný .  
 
Pohodové klidné pracoviště  
 
Pracovní doba PO-PA 8hod/ 7 hod nebo 6 hod /den  
 
Práce vhodná i pro matky na MD pro aktivní důchodce .  
 
V případě ČID nebo OZZ náborový příspěvek  
 
Pracoviště Příluky 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14988440777 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: IFP SERVIS s.r.o., IČ 03483703 
  Místo výkonu práce: IFP SERVIS s.r.o. - Zlín, Osvoboditelů 5301, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Prokopová Petra, tel.: +420 778 763 787, e-mail: kariera@iffacility.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 6.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 6 675 do 7 175 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme úklidové pracovníky pro administrativní prostory na pobočce 
pojišťovny. 
Nabízíme zkrácený úvazek v odpoledních hodinách od 16 h. do 20 h.  
Vhodné jako brigáda pro studenty, MD, nebo pro ID a osoby zdravotně 
znevýhodněné. 

Poslední změna: 
8.2.2019 02:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15720910766 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZLÍNJUST, spol. s r. o., IČ 47906481 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 1337, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Radka Varaďová, provozní, tel.: +420 728 011 040, e-mail: 
radkavaradova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 11,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 3 953 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklidová firma příjme pracovníka na úklid kanceláří a sociálních prostor v 
Otrokovicích. Ranní směna, dobrá dostupnost MHD i pro Zlíňáky. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15905870754 

 

Požadovaná profese: Uklízeči 

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 



  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, http://www.zlinaircraft.eu 
  Místo výkonu práce: Letiště 1887, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Bc. Monika Odložilíková, tel.: +420 577 120 807, e-mail: 
personalni@zlinaircraft.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
Zodpovědný přístup, dochvilnost, smysl pro pořádek a pečlivost 
Náplň práce:  
Úklid vnitřních prostor - dílen, kanceláří, šaten, sociálních zařízení, 
chodeb. Nepravidelný úklid po malířích, leštění oken, apod. 
Nabízíme: 
nástup dle dohody, místo výkonu práce Otrokovice 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977470722 

 

Požadovaná profese: Uklízeči - pomocní dělníci 

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Dr. Kulich Pharma, s.r.o., IČ 27487555 
  Místo výkonu práce: Dr. Kulich Pharma, s.r.o. - Otrokovice, Letiště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Úklid skladu a kanceláří. 
Pečlivá práce vhodná pro ženy. Pracovní doba 6:30 - 15:00 nebo 
dohodou. 
Požadujeme: pečlivost, odpovědnost 
" Do firmy nechodit, nevolat, zaslat profesní životopis s telefonickým 
kontaktem e-mailem na prace@kulich.cz (do předmětu zprávy uveďte 
"UKLÍZEČ(KA) SKLADŮ - OTROKOVICE").  
V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době zveřejnění nabídky na 
portále MPSV, nesplňujete požadavky na uvedené pracovní místo. 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579150795 

 

Požadovaná profese: Uklízeč/ka, pracovník/ce úklidu. 

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: ÚKLIDOVKA RUBÁŠ, s. r. o., IČ 05273668 
  Místo výkonu práce: Na Výpustě 588, Štípa, 763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: 
Monika Řešétková, tel.: +420 736 244 775, e-mail: personalni@uklidovka-
zlin.cz 



Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid domácností, úklid společných prostor bytových domů, 
úklid ordinací, úklid firem 
Osobně: Na Výpustě 588, 763 14 Zlín - Štípa 9:00 - 12:00 hod., 15:00 - 
18:00 hod.  

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628500709 

 

Požadovaná profese: Pokojská 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bolander s.r.o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová, tel.: +420 773 761 081, e-mail: manager@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pečlivost, spolehlivost aktivní přístup k práci, příjemné 
vystupování. 
Náplň práce: péče o pokoje, vnitřní a venkovní prostory a příslušenství, 
výměna prádla a dalších doplňků. POZN: Zájemci se hlásí tel. nebo e-
mailem.  

Poslední změna: 
10.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14820820703 

 

Požadovaná profese: Pokojská 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
  Počet volných míst: 2 

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

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent, tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz, adresa: Lázeňské náměstí 436, 
763 26 Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 17.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 16 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody 



Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Péče o pokoje a příslušenství, výměna prádla a dalších 
doplňků. 
Požadavky: fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav, aktivní přístup k 
práci, spolehlivost, zodpovědnost. 
Benefity: 
týden dovolené navíc(25 dnů), zvýhodněné výměnné rekreace, přátelský 
kolektiv a moderní prostředí, jen ranní směna PO- NE-5 směn v týdnu dle 
rozpisu směn, práce je vhodná i pro důchodkyně. 
Místo výkonu práce: Hotel Alexandria,Garnihotel Riviera Luhačovice 763 
26 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439340718 

 

Požadovaná profese: Pokojská 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 
  Místo výkonu práce: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Alena Blahošová, vedoucí pokojská, tel.: +420 727 891 123 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: 
• silné zázemí stabilní české společnosti 
• motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• samostatnou práci 
• možnost seberealizace 
• možnost využít dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
• vzdělání minimální úroveň vyučena 
• spolehlivost a zájem pracovat 
• smysl pro pořádek a čistotu 
• ochotu a chuť učit se nové věci 
• časovou flexibilitu 
• trestní bezúhonnost 
• příjemné jednání a vystupování 
• zdravotní způsobilost 
• komunikativní znalost některého z jazyků AJ, NJ, RJ vítána, není 
podmínkou 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15816800795 

 

Požadovaná profese: Pokojská na penzionu 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště 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 práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jednoduchá připrava snídaní, úklid 
Požadavky: úklid penzionu a výpomoc se snídaněmi, drobné práce na PC 
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830250723 

 

Požadovaná profese: Pokojská/pokojský 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pokojská v hotelu, tj. v případě potřeby je nutné zůstat déle (práce 
přesčas), v době svátků (vánoce, velikonoce, státní svátky) má vždy 
jedna pokojská službu. 
 
Nabízíme: 
Příspěvek na stravování, podniková restaurace, příspěvky na penzijní 
připojištění, možnost využití volného času v rekreačních střediscích 
společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15962410793 

 

Požadovaná profese: Pokojská/pokojský 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště 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: 
Veronika Katzerová, tel.: +420 725 426 964(7-16hodin), e-mail: 
veronika.katzerova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pokojská v hotelu, tj. v případě potřeby je nutné zůstat déle (práce 
přesčas), v době svátků (vánoce, velikonoce, státní svátky) má vždy 
jedna pokojská službu. Práce po dobu dovolených a nemocí.  
 
Nabízíme: 



Příspěvek na stravování, podniková restaurace, příspěvky na penzijní 
připojištění, možnost využití volného času v rekreačních střediscích 
společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15962440766 

 

Požadovaná profese: Úklidové práce 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště 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, minimálně 6 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o úklid školních prostor na filmové škole ve Zlíně. 
Pracovní doba úterý a čtvrtek od 15,30 - 18,30 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914700761 

 

Požadovaná profese: Uklízeči 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 
75020220, http://www.zsotrman.cz 

  Místo výkonu práce: Mánesova 908, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Lukáš KOBYLÍK, školník, tel.: +420 577 926 720(7:30-16hodin), e-mail: 
skola@zsotrman.cz, kobylik@zsotrman.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce pouze na odpolední směnu. 
 
Nabízíme: stravování ve školní jídelně, FKSP 

Poslední změna: 
19.3.2019 04:36:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15935360791 

 

Požadovaná profese: Uklízeč/ka balneoprovozu 
  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., IČ 60727942 

  Místo výkonu práce: 
Léčebné lázně Luhačovice - Lázeňský hotel Vila ANTOANETA, Betty 
Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 



  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o odpolední úklid balnea (kolem bazénů) Pracovní doba od 
16:00 hod do 22:00 hod. Práce na zkrácený úvazek. Práce i o sobotách - 
ne všechny soboty. 

Poslední změna: 
27.11.2018 12:17:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15080700775 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bolander s.r.o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová, tel.: +420 773 761 081, e-mail: manager@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: péče o pokoje, vnitřní a venkovní prostory a příslušenství, 
výměna prádla a dalších doplňků. 
Požadujeme: pečlivost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, příjemné 
vystupování. 
 
Výhody: možnost ubytování,sleva na stravování 

Poslední změna: 
10.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13836860754 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Bolander s.r.o., IČ 02056950 

  Místo výkonu práce: 
Bolander s.r.o. - Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Martina Molek Lacigová, tel.: +420 773 761 081, e-mail: manager@hotel-
harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: péče o pokoje, vnitřní a venkovní prostory a příslušenství, 
výměna prádla a dalších doplňků. 
Požadujeme: pečlivost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, příjemné 
vystupování. 
 
Výhody: možnost ubytování,sleva na stravování 

Poslední změna: 
10.2.2019 00:46:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14498540725 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
Pracoviště a kontakty 



  Firma: OBOZ Zlín, s.r.o., IČ 25516116 

  Místo výkonu práce: 
OBOZ Zlín, s.r.o. - Lukov, HOTEL TUSKULUM, K Tuskulu 137, 763 17 
Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: 
David Zdráhal, tel.: +420 603 547 340, e-mail: 
restauracetuskulum@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 12.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
6.11.2018 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15299270778 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Domov pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, http://www.ds-lukov.cz 
  Místo výkonu práce: Domov pro seniory Lukov, p. o. - sídlo, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: 
Iva Kvapilová, tel.: +420 577 911 623,730 585 581, e-mail: kvapilova@ds-
lukov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 050 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Náplň práce: denní úklid pokojů klientů a všech pomocných místností  
Jedná se o místo za dlouhodobou pracovní neschopnost  
Hlavní pracovní poměr za nemocnou pracovnici, příspěvek na stravování, 
5 týdnů dovolené 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628460745 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 
  Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních (91122) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SaJ a.s., IČ 25643169 
  Místo výkonu práce: SaJ a.s. - Zlín, EUC Klinika Zlín, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Baloghová, tel.: +420 739 609 331, e-mail: katerina.kalvodova@saj.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 30 
hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid celého objektu 
Požadavky: čistotnost, pečlivost, dochvilnost 
Telefonicky se hlásit Po-Pá 8-14 hod.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15041190735 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník čištění města 
  Uklízeči veřejných prostranství (96131) 
  Počet volných míst: 6 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: Statutární město Zlín, IČ 00283924, http://www.mestozlin.cz 
  Místo výkonu práce: Statutární město Zlín - městská zeleň, Santražiny 3061, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Hornáčková, Ing. Pospíšilík, tel.: +420 604 221 640,604 220 319 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 13 350 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vpp 
Uchazeči budou rozděleni na místa závozník, práce s ruční sekačkou, 
pomoc při ořezech keřů, pletí, sběr odpadků. 
Požadujeme výborný zdravotní stav, dobrá fyzická kondice, jedná se o 
celodenní práci venku i v náročných klimatických podmínkách. 
 
 
Výhody: obědy na pracovišti částečně hrazené zaměstnavatelem 
Osobní návštěva - Městská zeleň Santražiny (za MP) 7:00 - 14:00 po 
předběžné dohodě, pracovníci bývají v terénu 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781560792 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník čištění města - sečení křovinořezem 
  Uklízeči veřejných prostranství (96131) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Statutární město Zlín, IČ 00283924, http://www.mestozlin.cz 
  Místo výkonu práce: Statutární město Zlín - městská zeleň, Santražiny 3061, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Hornáčková, Ing. Pospíšilík, tel.: +420 604 221 640,604 220 319 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 740 do 14 740 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

VPP 
Požadujeme znalost sečení křovinořezem a s ruční sekačkou, nejlépe 
vlastní průkaz o osvědčení sečení křovinořezem (není podmínkou). 
Kromě sečení v lokalitách Zlína, které určí nadřízený pracovník je náplní 
práce i pomoc s úklidem posečeného, popř. další úklid zeleně. 
Požadavky: výborný zdravotní stav, dobrá fyzická kondice, jedná se o 
celodenní práci venku i v náročných klimatických podmínkách, Řidičský 
průkaz výhodou. 
Výhody: obědy na pracovišti částečně hrazené zaměstnavatelem 
Osobní návštěva - Městská zeleň Santražiny (za MP) 7:00 - 14:00 po 
předběžné dohodě, pracovníci bývají v terénu 

Poslední změna: 
20.2.2019 01:57:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15781700763 

 

Požadovaná profese: Pomocné a úklidové práce 

  
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a 
skladů (91126) 

  Počet volných míst: 7 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: VZ TRANS s.r.o., IČ 26900688 
  Místo výkonu práce: VZ TRANS s.r.o. - 1, Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vasyl Zhuhan, tel.: +420 777 063 483, e-mail: vz-trans-stav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 3.4.2019 do 1.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 900 do 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese K Pasekám 
1553, Zlín v pondělí od 8:00 do 10:00 hodin. 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15749510731 

 

Požadovaná profese: Úklidové práce ve výrobně lázeňských oplatků 

  
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a 
skladů (91126) 

  Počet volných míst: 2 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: Oplatky Košař s.r.o., IČ 07711328 

  Místo výkonu práce: 
Oplatky Košař s.r.o. - Pozlovice, Za Potokem 250, Pozlovice, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: Radek Šerý, tel.: +420 604 200 288, e-mail: oplatkykosar@seznam.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid a údržba čistoty při výrobě lázeňských oplatků a práce 
s tím spojené 
Požadavky: zájem pracovat 
Výhody: stravné, dopravné, odměny za výkon 

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894920715 

 

Požadovaná profese: Dispečeři výroby a účetní 
  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracoviště 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.: +420 734 783 995, e-mail: personalni@obzor.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 32,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 700 do 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je zadávání a vykazování zakázek, výkazy práce, 
vystavování a přijímání objednávek nástrojárny, tvorba dodacích listů a 
faktur.  
Pracovní místo je určeno pro osoby zdravotně postižené. Jedná se o 
chráněné pracovní místo. 
Požadujeme znalost práce na PC (Word, Excel), pečlivost, spolehlivost. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující společnosti, 13. a 14.plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociální benefity 



Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977390794 

 

Požadovaná profese: Expediet / ka eshopu 
  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Pavel Březík, IČ 61723223 
  Místo výkonu práce: Pavel Březík - Otrokovice, Zámostí 1783, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Březík Pavel, tel.: +420 608 780 311, e-mail: pbrezik@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.2.2019 do 31.12.2021 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme do naší firmy expedientku pro velkoobchodní objednávky z 
eshopu.  
Práce obnáší chystání zboží k expedici, balení, drobnou kompletaci 
výrobků a komunikaci se zákazníky.  
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
23.1.2019 03:42:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628180706 

 

Požadovaná profese: Refereni skladového účetnictví a garant ISO 
  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MALOUN, s. r. o., IČ 49453823 
  Místo výkonu práce: MALOUN, s. r. o. - Tečovice, Tečovice 369, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Monika Malounová, tel.: +420 739 078 770, e-mail: mzdy@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici referent skladového hospodářství 
a garant ISO. 
Náplň práce: 
- vedení a zpracování skladové evidence - zadávání dat do účetního 
systému - výroba, příjmy, výdeje 
- příprava a tisk štítků k označení skladových zásob 
- zpracování průběžných přehledů stavů jednotlivých druhů zásob, analýz 
nákupů a prodejů 
- organizace a vyhodnocení skladové inventarizace 
- příprava podkladů pro ISO 
Požadavky: 
- dobrá znalost práce na PC - MS Excel, Word 
Praxe účetnictví (znalost účetního SW POHODA výhodou) 
Schopnost systematické práce, logické myšlení, samostatnost, pečlivost 
Výhody: obědy zdarma po zapracování, 13 plat, prémie 

Poslední změna: 
28.3.2019 01:58:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15994520703 

 

Požadovaná profese: Vedoucí posunu, posunovač 
  Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři (83122) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: Cargo Motion s.r.o., IČ 28270304 

  Místo výkonu práce: 
Cargo Motion s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: Ing. Jan FEDOR, tel.: +420 606 742 740, e-mail: jan.fedor@cargom.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
- zodpovědnost za správnou sestavu vlaku, odvěšení nebo přivěšení vozů 
- přímá spolupráce se strojvedoucím 
- manipulace s železničními vozidly 
Požadavky: 
- zodpovědnost za správnou sestavu vlaku, odvěšení nebo přivěšení vozů 
- přímá spolupráce se strojvedoucím 
- manipulace s železničními vozidly 
- stravenky v hodnotě 100 Kč 
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění ve výši 1000 Kč 
- zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně 
- 5 týdnů dovolené 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726750748 

 

Požadovaná profese: Manažer obchodního centra - Zlín 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště 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: 
Monika Pavlicová, personalistka, mzdová účetní, tel.: +420 573 501 753, e-
mail: monika.pavlicova@salvatorstrechy.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 38 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín 
- Náplň práce: převezmutí péče o část stávajících zákazníků, převezmete 
stávající tým a dotvoříte si jej za podpory personalisty, spolupráce s 
kolegy na obchodním centru i mimo něj, práce v ekonomickém programu 
K2, podílení se na vzdělávání vašeho týmu, podílení se na plánování 
rozvoje obchodního centra  
- Nabízíme: smlouvu na HPP, několika složkové motivační finanční 
ohodnocení vázané na výsledky, věrnostní odměnu, podporu vedení 
společnosti, služební vůz i k soukromým účelům, mobilní telefon a 
notebook, adaptační proces na úvod a další vzdělávání dle potřeby 
- Své strukturované životopisy posílejte na: 
monika.pavlicova@salvatorstrechy.cz 

Poslední změna: 
22.3.2019 15:36:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 14881670743 

 

Požadovaná profese: Vedoucí prodejny 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: H R U Š K A , spol. s r.o., IČ 19014325 

  Místo výkonu práce: 
HRUŠKA, spol.s.r.o. - MO č. 528 Ševcovská 1556/3, 760 01 Zlín, 
Ševcovská 1556/3, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Chmelová, inspektorka MO, tel.: +420 725 755 032, e-mail: 
zdena.chmelova@gmail,com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 15.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 110,9 do 110,9 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:  
• vedení kolektivu prodejny  
• vedení administrativy prodejny  
• objednávání zboží  
• odpovědnost za chod prodejny 
• příprava zboží k prodeji  
• prodej a nabídka zboží  
• obsluha zákazníků  
• zodpovídá za řádný a včasný odvod tržeb a hotovostí 
• dodržování předepsaných standardů 
Požadujeme: 
• vyučení popř. praxe v maloobchodě 
• znalost práce na pokladně 
• zodpovědnost a spolehlivost 
• výborné komunikační a řídící schopnosti 
• výhodou praxe na vedoucí pozici v maloobchodní prodejně (vedoucí, 
zástupce vedoucí prodejny) 
• výhodou zkušenosti s vedením kolektivu 
Nabízíme 
• stabilní zaměstnání v české společnosti  
• stravenky v hodnotě 60 Kč 
• prémie dle obratu prodejny 
• příspěvek na praní pracovních oděvů 
• různorodou práci 
• nástup dle dohody a možností uchazeče 
• vstupní zaškolení přímo na prodejně 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, číslo volného 
místa: 15999950763 

 

Požadovaná profese: Vedoucí prodejny 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: JANČA & EMAS group s.r.o., IČ 25907069 
  Místo výkonu práce: JANČA & EMAS group s.r.o. - Zlín, Březnická 5602, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Zuzana Krupíková, e-mail: personalni@emas.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 4.2.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 33 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme ideálně středoškoláka/vysokoškoláka se zaměřením na elektro 
nebo praxí na obdobné pozici.  
Potřebná je pro nás Tvá znalost a orientace v elektroinstalačním 
materiálu se zaměřením především na silnoproud a dovednost na PC (MS 
Office nutností, SAP velkou výhodou, ne však podmínkou). 
Vzhledem k charakteru práce se těšíme na někoho, kde je přirozeným 
leaderem a je zodpovědný a časově flexibilní a má dobré komunikační, 
vyjednávací a organizační schopnosti. 



Oceníme Tvou chuť se něco naučit a také učit nás. 
Tvou nutností je řidičský průkaz sk. B. 
Co budeš dělat? 
Hlavní náplní Tvé práce bude komplexně řídit chod velkoobchodní 
prodejny s elektroinstalačním materiálem a svítidly a starat se o veškerou 
agentu spojenou s řízením a vedením celé prodejny. 
Dále na Tobě bude vedení pracovního kolektivu prodejny, aktivní 
komunikace s klienty a vyhledávání nových obchodních příležitostí. 
Budeš tvořit cenové nabídky a zpracovávat obchodní zakázky od A-Z. 
Součástí Tvé práce také bude úzká spolupráce s manažerem prodejny, 
nákupní, obchodním a marketingovým oddělením. 
Za Tvou práci Tě u nás čeká: 
na začátku spolupráce Ti vše potřebné vysvětlí a ukáží zkušení kolegové, 
smlouva na HPP při nástupu,dvanáctkrát za rok dostaneš výplatu a to, že 
ji budeš mít na účtu včas, tak je u nás samozřejmostí, práci v perspektivní 
a stabilní společnosti s působnosti po celé ČR, čím šikovnější budeš, tím 
vyšší budou Tvé prémie, čekají Tě kolegové se smyslem pro humor a 
chutí do práce, pravidelně Tě budeme školit, a v neposlední řadě Tě 
čekají teambuildingové akce, jelikož si uvědomujeme důležitost správně 
fungujícího kolektivu. 
Životopisy zasílat na e-mail, do předmětu uvádět "Vedoucí podejny Zlín" 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15387680749 

 

Požadovaná profese: Vedoucí prodejny masa a uzeniny 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště 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: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme trestní bezúhonnost, chuť pracovat a zájem o uvedenou 
práci, praxe v prodeji masa a uzenin podmínkou, praxe jako 
vedoucí/zástupce velkou výhodou, přííjemné vystupování, 
komunikativnost, samostatnost.  
Možnost prodloužení smlouvy na neurčito.  
Výhody: zaměstnanecké balíčky a slevy, tři dny dovolené navíc, přísp. 
zaměstnavatele na penz. připojištění až 4 200Kč ročně, příspěvek na 
dopravu nad 20Km a další 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579140707 

 

Požadovaná profese: Vedoucí směny (zástup vedoucí provozovny) 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (5222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 
  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Všemina, Všemina 259, 763 15 Slušovice 
  Komu se hlásit: Jiří Marek, tel.: +420 724 412 907, e-mail: jmarek@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 740 Kč/měsíc 



  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu /gyni. 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem.  
Náplní práce je vedení malého kolektivu, zástup vedoucí prodejny, práce 
na PC, práce v prodejně v obslužném pultu, v pokladně, doplňování 
zboží. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14848660770 

 

Požadovaná profese: Zástupce vedoucího prodejny PLANEO Elektro ZLÍN 
  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště 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 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 35 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenosti z maloobchodního prodeje min. 1 rok, v oboru 
elektro výhodou, zkušenosti s vedením kolektivu, min. středoškolské 
vzdělání, znalost práce na PC (MS office, internet atd., SAP výhodou), 
prozákaznický přístup, orientace na výsledky, výborné komunikační, 
prodejní a manažerské dovednosti, pozitivní myšlení a chuť pracovat a 
učit se novému, časová flexibilita, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost 
Náplň práce: aktivní vyhledávání a oslovování zákazníků na prodejně, 
nabídka, prezentace a prodej zboží, příslušenství a služeb zákazníkům, 
provozní činnosti na prodejně, zastupování vedoucího v jeho 
nepřítomnosti - řízení chodu prodejny, vedení a motivace zaměstnanců, 
plánování docházky, řízení skladových zásob včetně inventarizace, 
objednávání zboží, obousměrná komunikace s centrálou, regionálním 
manažerem, práce s vnitropodnikovými informačními systémy, aktivní 
spolupráce na marketingových aktivitách pobočkové sítě 
Nabízíme: práci v zázemí úspěšné české nadnárodní společnosti (více na 
www.planeo.cz a www.fastcr.cz ), směnnost krátký - dlouhý týden, 
propracovaný systém zaškolení a dalšího vzdělávání, reálnou možnost 
kariérního a profesního růstu, motivační výdělek dle vlastních 
schopností, neformální firemní kulturu, přátelský kolektiv, atraktivní 
zaměstnanecké slevy na prodávané výrobky, zvýhodněné úvěry pro 
zaměstnance, dodavatelské soutěže, firemní oblečení 
Své životopisy zasílejte na emailovou adresu: lucie.emrova@fastcr.cz 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983850776 

 

Požadovaná profese: Hotelová hospodyně 
  Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (5151) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Stanislav Kobylka, tel.: +420 778 485 224, e-mail: stravovani@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: dle domluvy - možnost: 8-mi hodinové směny 
(ranní/odpolední)  
Náplň práce: Úklid - zametání, vysávání, mytí a leštění podlah, nábytku a 
jiného vybavení, stlaní postelí, úklid koupelen, doplňování hygien. potřeb. 
Dále pak úklid kuchyně a pomoc při kuchyňských pracích včetně mytí 
nádobí. Skladové hospodářství - doplňování zásob, evidence, výdej 
položek (minibarů, čistících prostředků a jiných doplňků) 
Požadavky: Zodpovědný aktivní přístup k práci, samostatnost, 
spolehlivost a pečlivost. 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracoviště, stravování v místě za 
zvýhodněnou cenu (30 Kč), po zapracování platový růst, pracovní 
oblečení, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv 
 
Náplň práce: Pomoc klientům při koupeli a poskytování základní masáže, 
(čištění, nanášení krémů, vodiček a podobných přípravků na obličej a jiné 
části těla; základní masáže obličeje i těla). 
Požadavky: zodpovědný aktivní přístup k práci, samostatnost, 
spolehlivost a pečlivost, nevyžadujeme výuční list, proškolíme a zaučíme 
pracovníka, 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracoviště, stravování v místě za 
zvýhodněnou cenu (30 Kč), po zapracování platový růst, pracovní 
oblečení, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv 

Poslední změna: 
28.3.2019 14:15:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261170730 

 

Požadovaná profese: Mistři výroby 
  Vedoucí provozu v ostatních zařízeních (51519) 

Pracoviště 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 Adam, tel.: +420 736 407 771, e-mail: sekretariat@japavo.cz; 
avojacek@japavo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o mistra výroby těstovin  
Požadavky: manuální zručnost, samostatnost a ochotu učit se novým 
věcem 
Výhody: po zaučení stálé zaměstnání 

Poslední změna: 
27.10.2018 01:57:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15261080714 

 

Požadovaná profese: Provozní - vedoucí restauračního zařízení 

  
Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen 
a menz) (51512) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: La Farfalla s.r.o., IČ 02611791 
  Místo výkonu práce: Lešetín I 355, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavol Zeman, jednatel, e-mail: zeman@lafarfalla-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 15.2.2019 do 14.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ruština, ukrajinština  

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15427060712 

 

Požadovaná profese: Provozní - vedoucí restauračního zařízení 

  
Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen 
a menz) (51512) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: La Farfalla s.r.o., IČ 02611791 
  Místo výkonu práce: Lešetín I 355, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavol Zeman, jednatel, e-mail: zeman@lafarfalla-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ruština, ukrajinština 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15427080791 

 

Požadovaná profese: Recepční OZP 
  Vrátní (54141) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093 
  Místo výkonu práce: Bartoň a Partner s.r.o.- Cecilka, Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Martin Dudák, tel.: +420 735 171 157 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 292 do 14 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vyhrazeno zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním 
postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb.  
Uchazeč musí mít čistý trestní rejstřík. Pracovní doba je pondělí-pátek 
6.00 - 18.00 (2 - 3 směny týdně). Náplň práce: obsluha vjezdu do areálu, 
evidence osob a vjíždějících vozidel, ohlašování návštěv 
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zaměstnavatele nejdříve telefonicky 
(735 171 157) a domluví si schůzku - nechodit osobně na adresu místa 
výkonu, kontaktní osoba se tam nenachází. 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003530742 

 

Požadovaná profese: Strážný 
  Vrátní (54141) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: VKUS-BUSTAN s.r.o., IČ 26841410 
  Místo výkonu práce: VKUS-BUSTAN s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Drabina Pavel, tel.: +420 725 466 606, e-mail: pavel.drabina@vkus-bustan.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2021 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 16 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: práci vhodnou pro invalidní důchodce a osoby zdravotně 
znevýhodněné, příspěvky na lázně a rehabilitace, zaměstnanecké půjčky, 
finanční benefity dle vykonané práce, příplatky so+ne, noční, svátky, 
směnnost 
Požadujeme: spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, čistý 
trestní rejstřík, certifikát (strážný) - není nutností, je výhodou 
Náplň práce: iniciativní a samostatné předcházení vzniku všech 
negativních jevů, které mohou mít nepříznivý dopad na řádný chod ve 
střežených objektech a lokalitách, ochrana před neoprávněným vstupem 
nebo vniknutím nepovolaných osob do střežených objektů, součinnost a 
spolupráce se složkami IZS (Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba), výkon 
komplexní obchůzkové činnosti za použití elektronického pochůzkového 
systému. 
Zájemce žádáme o zaslání životopisu na e-mail: pavel.drabina@vkus-
bustan.cz, nebo se hlaste na tel.č. 725 466 606 
Zaměstnanecké výhody - dle pracoviště 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875310710 

 

Požadovaná profese: Vrchní sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jana Janečková, tel.: +420 577 112 982, e-mail: jana.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kvalifikace všeobecná sestra 3 (zdravotní sestra se specializací nebo 
vysokoškolské vzdělání - magisterský stupeň).; zkušenosti s vedením 
týmu; praxi minimálně 3 roky; soulad s posláním NADĚJE; kladný vztah k 
lidem s mentálním handicapem; týmového ducha a zodpovědný přístup; 
trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; 
Náplň práce: Vrchní sestra koordinuje práci zdravotníků v odbornosti 
913, vede jejich tým; komunikuje s lékaři a zdravotnickými zařízeními; 
dbá na řádné zpracování ošetřovatelské dokumentace; vykazuje péči na 
zdravotní pojišťovny, určuje metodické postupy v rámci výkonu 
odbornosti 913. 
Nabízíme: vstupní jednorázový příspěvek 35 000 Kč, příplatky, roční 
odměny, příspěvek na stravování, šest týdnů dovolené; plný úvazek na 
dobu určitou s předpokladem prodloužení v případě oboustranné 
spokojenosti; další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi; 
kvalitní, tvůrčí a kolegiální zázemí organizace, která v Otrokovicích 
působí již 26 let. 
Nástup dohodou. Předpokládáme zapracování současnou vrchní sestrou 
v průběhu roku 2019. 
Váš strukturovaný životopis, na adresu: jana.janeckova@nadeje.cz  



CV elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 
uvést: vrchní sestra 
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977590711 

 

Požadovaná profese: všeobecná sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 
  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Dům služeb seniorům, 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, minimálně 12 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 28 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o poskytování ošetřovatelské péče ( zdravotní úkony) pro 
klienty domova. 

Poslední změna: 
18.3.2019 16:25:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15929350768 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: "HVĚZDA, z. ú.", IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
"HVĚZDA z.ú." - středisko Domov seniorů, Masarykova 443, Malenovice, 
763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Bc. Miroslava Kalivodová, ředitelka, tel.: +420 606 722 666, e-mail: 
sekretariat@hvezdazu.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15630610750 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra - chirurgické oddělení 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EUC Klinika Zlín a.s., IČ 60726636 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Ivana Malátová, tel.: +420 571 857 123, e-mail: 
ivana.malatova@eucklinika.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 8.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 27 850 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 



Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, komunikační a organizační schopnosti, vstřícný 
přístup k pacintům, samostatnost, zodpovědnost, trestní bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost. 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 2 
sick days, nadstandartní zdravotní péče pro Vás i Vaše blízké. 
Kontaktovat e-mailem: ivana.malatova@eucklinika.cz nebo telefonicky na 
tel. čísle 571 857 123 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15677030779 

 

Požadovaná profese: 
Všeobecná sestra - registrovaná (úvazek 0,5, 7-8 směn v měsíci v délce 
11 hodin) 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, 
http://www.dsburesov.cz 

  Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jitka Krajčová, e-mail: krajcova@dsburesov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 18,75 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 11.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 22 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Všeobecná sestra, poloviční úvazek, 7 - 8 směn v měsíci, max. 1x za 
měsíc noční směna. 
Vhodné při RD. 
Výhody: strava s příspěvkem zaměstnavatele, příspěvek na penzijní 
připojištění. 

Poslední změna: 
6.3.2019 02:18:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15862710798 

 

Požadovaná profese: Všeobecná zdravotní sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 
  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Marie Parobková, e-mail: marie.parobkova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající pozici všeobecná zdravotní sestra, ztotožnění s 
posláním Naděje, vstřícný a pozitivní vztah k lidem s mentálním 
postižením, trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; řidičské 
oprávnění skupiny B je výhodou. 
 
Náplň práce: provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, zajišťuje 
vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem, zajišťuje kontakt s 
lékaři a lékařskou pohotovostí. 
Strukturovaný životopis do 25. 2. 2018, na adresu: 
marie.parobkova@nadeje.cz (tel.: 775 889 689) 
CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 



uvést: všeobecná zdravotní sestra  
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny, 
nabízíme celý prac. úvazek 

Poslední změna: 
19.2.2019 01:55:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15014060708 

 

Požadovaná profese: Všeobecná zdravotní sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště 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: marie.seidlova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajišťování komplexní zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově pro 
seniory.  
Požadujeme odpovídající vzdělání na pozici všeobecná zdravotní sestra, 
vstřícný a pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní 
bezúhonnost; schopnost týmové spolupráce, zdravotní způsobilost; 
Jedná se o práci na plný nebo zkrácený úvazek, možno i na DPP nebo 
DPČ.  
Pracovní dobu přizpůsobíme Vašim možnostem. Je možné pracovat jen o 
víkendu (so-ne), nebo noční směny. Ale vždy se pracuje ve 12 
hodinových směnách. Doba určitá, možnost prodloužení.  
Výhody: dovolená navíc, stravování na pracovišti. 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914510738 

 

Požadovaná profese: Všeobecná zdravotní sestra 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Miramonti dětská léčebna, 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, Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jiné výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ, VOŠ nebo SZŠ, praxe v oboru výhodou, uživatelská 
znalost práce na PC, profesionální přístup, komunikativnost, vstřícné 
chování a vystupování, schopnost týmové spolupráce, morální a 
občanská bezúhonnost. 
Pracovní doba 7,5 hod./denně, 25 dnů dovolené, zam.stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace do 
Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan, Dudinců a Jeseníku, levný tarif 



u T- mobil, přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí. 
Kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954230783 

 

Požadovaná profese: Všeobecné sestry 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Domov pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, http://www.ds-lukov.cz 
  Místo výkonu práce: Domov pro seniory Lukov, p. o. - sídlo, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: 
Iva Kvapilová, tel.: +420 577 911 623,730 585 581, e-mail: kvapilova@ds-
lukov.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 300 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, komunikativnost, empatie 
Náplň práce: Poskytování zdravotní ošetřovatelské péče v domově pro 
seniory, zpracování a vedení ošetřovatelské dokumentace. Po roce 
možné prodloužení smlouvy, po zkušební době osobní příplatek, základní 
mzda dle dosažené praxe, příplatky dle zákoníku práce 
Výhody: hlavní pracovní poměr, příspěvek na stravování, 5 týdnů 
dovolené + 1 týden dodatkové dovolené v zátěžovém provoze 

Poslední změna: 
17.11.2018 01:56:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15356880727 

 

Požadovaná profese: Všeobecné sestry 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE ZLÍN s.r.o., IČ 06242332 
  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 3705, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Milada Mikulíková, tel.: +420 727 815 179, e-mail: mikulikova@sestricka.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce sestry v domácí zdravotní péči 
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, práce na počítači; odborná 
způsobilost dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. - všeobecná sestra bez 
odborného dohledu 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
29.1.2019 04:11:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15556720709 

 

Požadovaná profese: Zdravotní sestra pro Domácí ošetřovatelskou péči 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, 
http://www.cervenykriz.zlin.cz 

  Místo výkonu práce: 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - okres Zlín, Otrokovice, 
765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Mgr. Michaela Stýblová, e-mail: zlin@cervenykriz.eu 
Vlastnosti volného místa 



  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, min. ukončené SŠ vzdělání s maturitou - 
zdravotní sestra, ŘP sk. "B" výhodou, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
samostatnost a loajalita vůči zaměstnavateli. 
Náplň práce: práce zdravotní sestry v térénu pro Domácí ošetřovatelskou 
péči - Otrokovice, Napajedla a okolní obce 
Výhody: výše odměn se odvíjí dle vykonané práce. 

Poslední změna: 
31.5.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14546530796 

 

Požadovaná profese: Zdravotní sestry 
  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNEBL, spol. s r.o., IČ 25559214 
  Místo výkonu práce: hotel Praha, Leoše Janáčka 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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 21 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

32211 - Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) 
Náplň práce: v denní směně práce zdravotní sestry dle pokynů vrchní 
sestry a lékaře, odběr glykemie, EKG, podání léčebných procedur, 
inhalace atd, v noční směně práce na recepci včetně případného 
ubytování klientů, komunikace s pacientem, poskytnutí první pomoci, 
prodej novin a drobného upomínkového zboží, 8 až 12 ti hodinové směny. 
Požadavky: znalost práce na PC, výhoda praxe na stejném nebo 
podobném pracovišti, práce vhodná i pro důchodce a absolventy škol.  
Jde o klidnou práci vyžadující dobrou komunikaci s pacientem. 
Výhody: příspěvek na stravu, prémie,  

Poslední změna: 
7.12.2018 00:36:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313800796 

 

Požadovaná profese: Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Lázně Luhačovice, a. s., IČ 46347828, http://www.lazneluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Lázně Luhačovice, a. s. - Miramonti dětská léčebna, Čes. armády 465, 763 
26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Magdalena Kratochvílová, Personální referent, tel.: +420 577 682 213, 
e-mail: kratochvilova@lazneluhacovice.cz, adresa: Lázeňské náměstí 436, 
763 26 Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Třísměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 



Nabízené výhody: 
Dovolená navíc  
Jízdní výhody  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
VŠ, VOŠ nebo SZŠ, praxe v oboru výhodou, uživatelská znalost práce na 
PC, profesionální přístup, komunikativnost, vstřícné chování a 
vystupování, schopnost týmové spolupráce, morální a občanská 
bezúhonnost. 
Místo výkonu práce: Dětská léčebna Miramonti, Luhačovice 
Zaměstnanecké benefity: 
Pracovní doba 7,5 hod./ denně, 25 dnů dovolené, zam.stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, levný tarif u T- mobile, přátelský 
kolektiv a moderní pracovní prostředí, zvýhodněné výměnné rekreace do 
Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan, Dudinců a Jeseníků. 
Kontakt: paní Mgr. Magdalena Kratochvílová tel.číslo: 
577 682 213 nebo e-mailem: kratochvilova@lazneluhacovice.cz 

Poslední změna: 
6.12.2018 01:56:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15439330727 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovníci 
  Všeobecní administrativní pracovníci (4110) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449, http://www.koleckarna.cz 
  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Roman Domashchenko, Jednatel, tel.: +420 777 660 764, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme spolehlivost, znalost PC. 
Náplň práce: běžná administrativa, komunikace se zákazníky. 
Nástup ihned na zkrácený nebo plný úvazek. 
Nabízíme zajímavou a zodpovědnou práci ve stabilní a prosperující 
společnosti. 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15954180731 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovníci 
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 28 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost Španělského jazyka, znalost práce na PC (MS office, 
internet), ŘP sk. B výhodou, samostatnost, flexibilita, pečlivost, 
zodpovědnost, dobré komunikační znalosti, loajalita.  
Náplň práce - zpracování administrativy spojené s logistikou, komunikace 



se zákazníky.  
Výhody: stravenky, možnost 13. a 14. plat  

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977560738 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovníci 
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - 
Milosrdných bratří, IČ 44995776, http://www.nmbvizovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - 
Milosrdných bratří - pracoviště, Zlínská 467, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Ing. Zdeňka Vlčková, tel.: +420 737 410 162, e-mail: vlckova@nmbvizovice.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 21 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: bjednávání pacientů k přijetí, spolupráce na domluvě 
propuštění pacienta, organizace objednacího kalendáře, sběr údajů 
pacientů, příprava podkladů pro lékaře, práce s chorobopisy, jejich 
kompletace, kontrola, archivace, příprava tiskopisů, spolupráce se 
sociální sestrou při přípravě podkladů k její práci, pomoc lékaři a staniční 
sestře při objednávkách zdravotnického materiálu 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost celodenního stravování, 6 
týdnů dovolené, dobré platové podmínky, levný mobilní tarif, kulturní a 
sportovní akce, církevní nemocnice - rodinné prostředí  

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15902990727 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovníci-recepční 
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MORAVIA DENT, spol. s r.o., IČ 49435850 

  Místo výkonu práce: 
Moravia Dent, s.r.o., Poliklinika Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Andrea Veitová, tel.: +420 775 659 900, e-mail: 
moraviadent@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 28.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutná znalost ruského jazyka ! 
 
Nabízíme: stravenky, 25 dní dovolené, prémie 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832490739 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovník - podpora účetního a obchodního oddělení 
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: STP fittings s.r.o., IČ 27718280, http://www.fusamatic.cz 
  Místo výkonu práce: STP fittings s.r.o. - sídlo, 2. května 685, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Bc. Michaela KRŇAVKOVÁ, tel.: +420 603 509 822, e-mail: account@stp-
fittings.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.4.2020 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: podpora účetního a obchodního oddělení, tvorba dodacích 
listů, tvorba cenových nabídek, komunikace se zákazníky v českém a 
anglickém jazyce, fakturace 
 
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, znalost anglického jazyka podmínkou, 
samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost a příjemné vystupování, 
spolehlivost, znalost MS Office (především excel), znalost systému SAP 
výhodou, znalost německého jazyka výhodou, znalost základů účetnictví 
výhodnou 
 
Nabízíme: služební telefon i k soukromým účelům, příspěvek na 
stravování, firemní akce, práce v mladém kolektivu, práce na HHP 

Poslední změna: 
21.3.2019 03:14:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914520729 

 

Požadovaná profese: Koordinátoři realizace zakázek 
  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště 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: sekretariat@jadrnicek.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení zakázek zaměřených na tepelnou technologii, řešení 
finanční a časové stránky projektu, komunikace se zákazníky a 
dodavateli, kooperace s dalšími odděleními společnosti, koordinace 
dalších členů týmu 
Požadavky: zkušenost s řízením zakázek(výhodou), pečlivost a 
zodpovědnost, umět předcházet problémům a efektivně se rozhodovat, 
orientaci v technické dokumentaci(výhodou), ochota cestovat, 
samostatnost a flexibilita, ŘP. sk. B  
Nabízíme: stabilní zázemí v rozrůstající se společnosti, možnost 
vzdělávání a pracovního růstu, platové ohodnocení od vykonané práce, 
procenta z uzavřených zakázek, přátelský kolektiv, zaměstnanecké 
benefity  
Výhody: automobil, telefon, notebook 

Poslední změna: 
9.1.2019 02:18:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15549520787 

 

Požadovaná profese: Referenti stavebního odboru - územní plánování 
  Všeobecní administrativní pracovníci (4110) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: Město Vizovice, IČ 00284653, http://www.mestovizovice.eu 
  Místo výkonu práce: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jaroslav Pavelka, tel.: +420 724 182 884, e-mail: 
jaroslav.pavelka@vizovice.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 18 810 do 28 320 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 225/2017 Sb., a předpisů souvisejících 
Požadavky: VŠ vzdělání stavebního směru; územní plánování, 
urbanismus, architektura, městské inženýrství, geodézie, geografie, 
krajinné inženýrství, dobrá znalost práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, 
praxe v oboru a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, znalost 
AJ, NJ výhodou 
Výhody: stravenky, příspěvek na dovolenou případně příspěvek na 
pojištění  

Poslední změna: 
30.5.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14537970740 

 

Požadovaná profese: Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: INTEC s.r.o., IČ 60912189 
  Místo výkonu práce: INTEC s.r.o. - provozovna, Divnice 1, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Klaudie Novanská, tel.: +420 605 923 748, e-mail: management@intec-
group.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz B, nutná znalost anglického jazyku, znalost 
italského jazyku výhodou, flexibilita, samostatnost, organizační 
schopnosti. 
Kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845960741 

 

Požadovaná profese: Speciální pedagog 

  
Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23593) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková 
organizace, IČ 75023067 

  Místo výkonu práce: Sazovice 78, 763 01 Mysločovice 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Věra Veslíková, tel.: +420 577 121 421,724 976 115, e-mail: 
reditelna@zssazovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 2 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 



  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 130 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vyuka předmětu speciálně pedagogické péče 
jedná se o dvě hodiny tydně. 

Poslední změna: 
27.2.2019 01:58:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14947230715 

 

Požadovaná profese: Vývojáři softwaru - Senior JAVA developer 
  Vývojáři softwaru (25120) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONET+,a.s., IČ 26217783 
  Místo výkonu práce: Za Dvorem 505, Štípa, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Petr Netočný, e-mail: pnetocny@monetplus.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 60 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praktické zkušenosti s vývojem JAVA aplikací na úrovni 
senior vývojáře; práce a komunikace v týmu; spoluúčast na tvorbě a 
zdokonalování metodik; zkušenosti s: Spring Framework nebo J2EE, 
JavaScript, HTML5 atp., SOAP, REST, s podpůrnými nástroji (SVN, Git, 
Maven, Gradle), zkušenost s některou z relačních databází (Oracle, 
MSSQL) nebo in-memory grid (Hazelcast), zkušnost s aplikačními servery 
(Tomcat, Apache, JBoss, Websphere), OWASP a bezpečnost obecně, 
OOP, AOP, Design Patterns 
Výhody: bonusy/prémie, mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovní 
doby, stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, 
závodní stravování, občerstvení na pracovišti, příspěvek na 
sport/kulturu/volný čas, firemní akce, 13. plat  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14399780757 

 

Požadovaná profese: Programátor analytik 
  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: COMINFO, a. s., IČ 63482576, http://www.cominfo.cz 
  Místo výkonu práce: COMINFO, a. s. - sídlo, Nábřeží 695, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Radek Kovář, ředitel vývoje, tel.: +420 603 197 077, e-mail: 
rkovar@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 50 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
 
Vývoj SW v oblasti identifikačních systémů aplikací v prostředí .NET 
 
Požadujeme: 
 



Znalost práce s vývojovým nástrojem MS Visual Studio.NET 
Znalost C#, ASP.NET, ADO.NET, Entity Framework a MS SQL 
Výhodou zkušenosti s WEB service, tvorbou WEB stránek a znalost 
HTML5 a MVC 
Vzdělání nejlépe vysokoškolské s příslušným zaměřením 
Výhodou znalost AJ 
Schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce 
 
Nabízíme: 
 
Nástup ihned 
Práci na plný úvazek v dynamicky se rozvíjející společnosti 
Participaci na vývoji nových produktů 
Možnost získání nových znalostí 
Zajímavé finanční ohodnocení 
 
Pokud Vás pozice zaujala, zašlete životopis na prace@cominfo.cz. 

Poslední změna: 
28.2.2019 14:35:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15834040702 

 

Požadovaná profese: Programátor C++/SQL 
  Vývojáři softwaru (2512) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MiriSys Software s.r.o., IČ 01688545 
  Místo výkonu práce: MiriSys Software s.r.o. - sídlo, Na Slanici 444, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Ing. Milan Mrázek, e-mail: info@mirisys.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 45 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vývoj aplikací a modulů pro naše produkty software typu 
CAD/CAM/ERP. 
Předpokládáme znalost programování v jazyce C++ a znalost jazyka SQL.  
Vyvíjíme v prostředí Embarcadero.  
Jako databázový engine využíváme Firebird SQL. Vzhledem k tomu, že 
většina našich zákazníků a partnerů je ze zahraničí, požadujeme 
výbornou znalost anglického jazyka. Vzhledem k tomu, 
že rozvíjíme nové obchodní aktivity v Mexiku a zemích Jižní Ameriky, je 
vyžadována znalost španělského jazyka. 

Poslední změna: 
11.3.2019 18:44:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15292610758 

 

Požadovaná profese: Programátoři (kategorie vývojáři softwaru) 
  Vývojáři softwaru (2512) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BLUE 88, a.s., IČ 24754188 
  Místo výkonu práce: BLUE 88, s.r.o. - pracoviště, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Marek Skoupilík, tel.: +420 601 601 411, e-mail: skoupilik@blue88.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 34 000 do 41 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 



Poznámka k volnému 
místu: 

Přední nákupní portál Slevici.cz hledá posilu do Zlína, která pomůže 
našemu projektu nadále růst. Zajímavá práce, reflektujeme technologické 
trendy, spolupráce s významnými partnery v ČR vč. komunikace se 
zahraničím. Předchozí zkušenosti v oblasti vývoje softwaru podmínkou. 
Popis pracovní pozice: 
- vývoj nových webových projektů 
- rozvoj a aktualizace stávajících online projektů společnosti 
- komunikace (primárně emailová) s několika stávajícími klíčovými 
zákazníky společnosti 
- komunikace uvnitř teamu (Slack, Trello etc.) 
Požadujeme: 
- výbornou znalost PHP , Mysql 
- běžnou znalost HTML, CSS, Javascript 
- zkušenosti s Nette frameworkem (výhodou znalost CakePH) 
- základní konfigurace Apache/Nginx výhodou 
- základní znalost Git 
 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
15.1.2019 03:35:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579130716 

 

Požadovaná profese: Zahradníci, zahradnické práce 
  Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (6113) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o., IČ 00090026, http://www.zoozlin.eu 
  Místo výkonu práce: Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín 12 
  Komu se hlásit: Kohoutková Marie, tel.: +420 778 402 424, e-mail: kohoutkova@zoozlin.eu 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce křovinořezem, malou mechanizací, obsluha 
malotraktoru, údržba a péče o areál, zahradní realizace. Zaškolíme. 
Požadujeme:ŘP B, fyzickou zdatnost 
Výhody: stravenky, 5 týdnů ŘD 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15538960785 

 

Požadovaná profese: Florista / ka 
  Zahradníci floristé a květináři (61133) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Orchidea Flora s.r.o., IČ 24794899 

  Místo výkonu práce: 
Orchidea Flora s.r.o. - Zlín (OC Zlaté Jablko), náměstí Míru 174, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jana Kroupová, tel.: +420 606 705 303, e-mail: viktor.kroupa@gmail.com 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Dělené směny 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914500747 

 

Požadovaná profese: Florista/ka, aranžér/ka 
  Zahradníci floristé a květináři (61133) 
  Počet volných míst: 2 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: FLORCENTRUM Foltýnová s.r.o., IČ 64617734 
  Místo výkonu práce: Dr. E. Beneše 1914, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Hana Foltýnová, tel.: +420 736 473 456,603 115 139, e-mail: 
florcentrum@florcentrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme samostatné floristy/ky. Vyučení ani praxe není podmínkou, 
spíše výhodou. Sami si uchazeče zaškolíme, pokud bude zaškolení 
probíhat v jiném městě, zajistíme a uhradíme ubytování. Je důležité, aby 
nový uchazeč měl cit pro barvu byl kreativní s estetickým vnímáním.  
Požadujeme základní znalost práce na PC (odeslat a přijmou email, 
vyplnit tabulku). Zasílejte prosím strukturované životopisy na níže 
uvedený email.  
Mzda je přepočítávána dle skutečné tržby prodejny a z toho zaměstnanci 
ještě k uvedené mzdě dostávají procenta. Významné prémie dostávají 
zaměstnanci také, pokud splní limit odpisů zboží. Výsledná mzda je 
maximálně motivační a bez finančního stropu. Mzdy zaměstnanců se 
pohybují mezi 20 a 25 tisíci korun v čistém. Nabízíme věrnostní prémie, 
příspěvek na jízdné, sleva na veškerý sortiment zboží v neomezeném 
množství, příspěvek na rekreaci. 

Poslední změna: 
13.3.2019 02:19:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15432560709 

 

Požadovaná profese: Pracovníci zahradního e-shopu 
  Zahradníci floristé a květináři (61133) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: objednávání a příjem zboží po stránce fyzické i 
administrativní, balení zásilek a expedice zboží, denní komunikace se 
zahradkáři (mail, telefon, chat…), sprava administrace e-shopů - denní 
prace s počítačem - nutné rychle a zkušené ovladání, kontrola 
skladových zásob v e-shopech, odesílání zboží Česká pošta, Geis, atd., 
zodpovídá za stav skladu, provádění inventury skladu, řídí menší tým 
podřízených 
 
Požadavky: komunikační dovednosti na pokročilé úrovni, povědomí o 
zahrádkářských potřebách a pěstování rostlin výhodou (ne podmínkou), 
zvládá práci pod tlakem, chuť do práce, manuální zručnost 
Vstřícnost, ochota učit se novým věcem, schopnost samostatné i týmové 
práce, smysl pro detail, chápání věcí v souvislostech, ovládání PC na 
pokročilé úrovni podmínkou 
 
Výhody: možnost stabilního a dlouhodobého zaměstnání včetně 
kariérního růstu, perspektivní a zajímavou práci v mladém tvůrčím 



kolektivu, pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny, 
odpovídající ohodnocení 
 
  

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10045860776 

 

Požadovaná profese: Zahradníci (zahradníci krajináři, zahradníci sadovníci a školkaři) 
  Zahradníci krajináři (61132) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ARBOREA Březová s.r.o., IČ 15527379 
  Místo výkonu práce: Březová 186, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Jan Divila, Petr Šafránek, tel.: +420 602 511 558, e-mail: 
arborea@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 15.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 17 500 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce v zahradním centru (maloobchodní prodej rostlin a 
zahradnických potřeb, pěstební péče o rostlinný materiál), příležitostně 
sadovnické realizace (výsadba zeleně, zakládání trávníků apod.) a 
sadovnická údržba 
Požadavky: min. vyučení v oboru zahradník (příp. zemědělec), zájem o 
obor, práce vhodná i pro čerstvé absolventky a absolventy příslušných 
odborných škol 
Výhody: říspěvek na stravování, možnost profesního růstu 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15882210708 

 

Požadovaná profese: Zahradníci 
  Zahradníci sadovníci a školkaři (61134) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ACRIS zahrady s.r.o., IČ 27718590 
  Místo výkonu práce: ACRIS zahrady s.r.o. - AREÁL SVIT - RYBNÍKY, Nábřeží 297, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavel Trčka, e-mail: kancelar@acris.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 30.4.2021 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce při výsadbě stromů a rostlin, zakládání trávníků a realizaci zahrad.  
Fyzicky náročnější. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15369890755 

 

Požadovaná profese: Zahradníci 
  Zahradníci sadovníci a školkaři (61134) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ACRIS zahrady s.r.o., IČ 27718590 
  Místo výkonu práce: ACRIS zahrady s.r.o. - AREÁL SVIT - RYBNÍKY, Nábřeží 297, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavel Trčka, e-mail: kancelar@acris.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 30.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce při výsadbě stromů a rostlin, zakládání trávníků a realizaci zahrad.  
Fyzicky náročnější. 

Poslední změna: 
31.1.2019 01:55:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15649080714 

 

Požadovaná profese: Zahradníci 
  Zahradníci sadovníci a školkaři (61134) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ACRIS zahrady s.r.o., IČ 27718590 
  Místo výkonu práce: ACRIS zahrady s.r.o. - AREÁL SVIT - RYBNÍKY, Nábřeží 297, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Pavel Trčka, e-mail: kancelar@acris.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 280 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce při výsadbě stromů a rostlin, zakládání trávníků a realizaci zahrad.  
Fyzicky náročnější. 

Poslední změna: 
12.2.2019 01:59:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15676920781 

 

Požadovaná profese: Údržba pozemků - golfové hřiště 
  Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři (61136) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZLÍNSAT, spol. s r. o., IČ 49972375 

  Místo výkonu práce: 
ZLÍNSAT, spol. s r. o. - sídlo, Hotel Lázně Kostelec, Lázně 493, Kostelec, 
763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Vladimír Březina, tel.: +420 577 152 173 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 31.12.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky v době od 8:00 do 12:00 
hod. 

Poslední změna: 
31.3.2019 01:55:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845930768 

 

Požadovaná profese: Dělnické profese - zámečníci, mechanici 
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: AL-MARK s.r.o., IČ 27263185 
  Místo výkonu práce: AL-MARK s.r.o. - Slušovice, Slušovice, 763 15 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha NC strojů, gumárna 
Zahraniční zájemce musí umět alespoŇ základy češtiny pro běžnou 
komunikaci 
Výhody: závodní jídelna, možnost ubytování 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11389480720 

 

Požadovaná profese: Mechanik, montér, strojní zámečník 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s., IČ 48531383 
  Místo výkonu práce: Dlouhé díly 335, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Alena Vyoralová, tel.: +420 602 759 829, e-mail: vyoralova@zpsgo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montér, mechanik, strojní zámečník pro pracoviště montáže 
soustružnických automatů. 
Zaměstnanecké výhody: 1 týden ŘD navíc, penzijní připojištění, 
zvýhodněné mobilní volání, mzdové benefity. 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789810739 

 

Požadovaná profese: Pomocné práce při montáži soustružnických automatů 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: ZPS - GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s., IČ 48531383 
  Místo výkonu práce: Dlouhé díly 335, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Alena Vyoralová, tel.: +420 602 759 829, e-mail: vyoralova@zpsgo.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis pracovní činnosti: mechanické práce ve strojírenské výrobě  
Požadavky: praxe a znalost více profesí výhodou 
Výhody: příspěvek na stravování a penzijní pojištění, týden dovolené 
navíc, výhodné mobilní volání 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15789840712 

 

Požadovaná profese: Strojní zámečníci - údržba strojů a zařízení 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KNAHER Plastics s.r.o., IČ 29363985 



  Místo výkonu práce: 
KNAHER Plastics s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1705, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Hana Záhořáková, e-mail: info@knaher.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 13.8.2018 
  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba a obsluha jednoúčelových strojů a zařízení, příprava 
výroby a kooperací, drobné svářečské práce, skladnické práce. 
Požadavky: čtení výkres.dokumentace a práce na PC, dlouholetá praxe v 
zámečnických oborech, manuální zručnost, ŘP sk.B, obsluha VZV, 
svářečský průkaz, samostatnost.  

Poslední změna: 
21.7.2018 01:54:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14797140772 

 

Požadovaná profese: Svářeči - zámečníci 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: EC - TECH a.s., IČ 28299191, http://www.ec-tech.cz 
  Místo výkonu práce: EC - TECH a.s. - provozovna Slavičín, Luhačovská 891, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: 
Magda Ambrůzová, tel.: +420 577 343 895,777 548 101, e-mail: info@ec-
tech.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platný svářečský průkaz, platný certifikát EN výhodou, čtení 
výkresové dokumentace 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou nebo osobně 
Nabízíme závodní stravování, roční platové benefity. 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494620732 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše firma se zabývá výrobou dílů do stavebních strojů.  
Požadujeme: vyučení v oboru zámečník (svářečský průkaz výhodou), 
spolehlivost, manuální zručnost, dobrý zrak, praxe není podmínkou.  
Vhodné pro absolventy středních škol.  
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na dopravu 
Nástup možný IHNED. 



Poslední změna: 
15.8.2018 01:54:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13739280791 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště 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, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ing. Brodová Eva, e-mail: brodova@email.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  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: zámečnické a mechanické práce podle technologické 
dokumentace 
Požadavky: vyučení v technickém oboru, zodpovědnost a pečlivost 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, jistota práce v české  
stabilní společnosti, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem, 
přátelský pracovní kolektiv 

Poslední změna: 
30.3.2019 09:15:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15839860702 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme práci v jednosměnném provozu, výroba a montáž lehkých 
kovových konstrukcí (brány, zábradlí, kovové palety, kotce a odkládací 
boxy pro psy). 
Požadujeme praxi v oboru zámečnické - svářečské práce, svářečský 
průkaz CO2 (není podmínkou), 
znalosti výkresové dokumentace, samostatnost, spolehlivost, ŘP sk. B. 
Výhody: platové ohodnocení dle zkušeností a praxe, příspěvek na 
dopravu 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977450740 

 

Požadovaná profese: Zámečníci - vrtaři 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: METAL HOUSING s.r.o., IČ 27717127 

  Místo výkonu práce: 
METAL HOUSING s.r.o. - pracoviště Vizovice, Zlínská 1241, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Petra Majcová, tel.: +420 773 664 545, e-mail: majcova@agvizovice.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2018 
  Mzdové rozpětí: od 125 do 140 Kč/hod 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zručnost, samostatnost, logické uvažování, chuť cestovat a 
být součástí týmu 
Výhody: příspěvek na dopravu, obědy v areálu firmy zdarma, 25 dní 
dovolené, jiné finanční odměny   

Poslední změna: 
16.1.2019 13:28:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14334500727 

 

Požadovaná profese: Zámečnické práce, kovovýroba 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SmaltZlin, s.r.o., IČ 46345558 

  Místo výkonu práce: 
SmaltZlin, s.r.o. - Želechovice, Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

  Komu se hlásit: R. Budín, tel.: +420 604 154 954, e-mail: smat@smaltzlin.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.6.2018 
  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: jedná se o pozici v dělnické profesi pro základní zámečnické 
práce, lisování plechů, případně obsluha strojů.  
Požadavky: vyučení v oboru vítáno, ale není podmínkou.  
Výhody: možnost platového růstu, čerpání zaměstnaneckých bonusů, 
prémie, stravenky 

Poslední změna: 
18.5.2018 04:58:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14476960747 

 

Požadovaná profese: Zámečník do automobilového průmyslu 
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Miroslav Urban, IČ 75343410 
  Místo výkonu práce: Miroslav Urban - Celá ČR, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  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 (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 50 000 do 60 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme chuť k práci, zručnost, orientace ve strojních výkresech. 
Výhody: dlouhodobá jistota práce, plat 50.000,- až 60.000,-. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10989700749 

 

Požadovaná profese: Zámečník/ svářeč 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 



  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 
  Místo výkonu práce: JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. - Slavičín, Komenského 905, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, tel.: +420 605 263 092, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 4.3.2019 do 31.3.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba a opravy kovových kontejnerů, údržba vozidel a 
strojů - svařování.  
Požadavky: praxe na obdobné pozici min.1 rok, manuální zručnost, 
znalosti ze strojírenství výhodou, svářečský průkaz výhodou, 
zodpovědnost. 
Zaměstnanecké výhody: pracovní poměr s možností prodloužení na dobu 
neurčitou - jistota stabilní firmy, pracovní doba: PO - PÁ 6:00 - 14:30 hod. 
víkendy, svátky volno. 
Kontaktovat osobně, telefonicky PO - PÁ 7:00 - 15:30 hod. nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
8.3.2019 01:57:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15845860734 

 

Požadovaná profese: Zámečník, svařeč, frézař, brusič, horizontař 
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště 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.: +420 735 184 106, e-mail: prace@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost výkresové dokumentace nutná, praxe v oboru výhodou. 
Výhody: možnost práce přesčas, placené obědy, práce v příjemném 
kolektivu, 5 týdnů dovolené. 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9309340746 

 

Požadovaná profese: Zámečník- svařeč tenkých plechů, jemné broušení pod komaxit 
  Zámečníci strojů (72222) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BAMAŠI s.r.o., IČ 24831255 
  Místo výkonu práce: BAMAŠI s.r.o. - Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Ing. Kolcun Miroslav, tel.: +420 724 909 158, e-mail: kolcun58@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Dvousměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Ubytování 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce TVD a.s. Rokytnice, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín 
Požadavky: znalost technické výkresové dokumentace, složení sestavy 
podle výkresu, zkušenosti u sváření plechu a profilu o síle do 1,5 mm. 
Sváření argonem metodou TIG. 100% kontrola vizuál. Následné jemné 
broušení pro komaxitové lakování. 
Zaměstnanecké výhody: zajištěné bezplatné ubytování, doprava na 
pracoviště, odměny za kvalitu a plnění normy výkonu, 1/2 doplatek 
stravy. 
Kontakt telefonicky Pondělí - Středa nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
28.2.2019 01:57:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15628440763 

 

Požadovaná profese: Zámečník/strojař 
  Zámečníci strojů (72222) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BUKOS TEMP, s.r.o., IČ 26980240 
  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1644/55, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Tomáš Kašpárek, tel.: +420 724 324 000, e-mail: info@bukostemp.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Oprava a montáž strojů a zařízení, zámečnické práce, svářečská a 
elektrikářská dovednost vítána. 
Řidičské oprávnění B není podmínkou, nicméně vítáno. 
Ranní směna  
Příspěvek na stravování, roční odměna 

Poslední změna: 
26.1.2019 04:10:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14623300767 

 

Požadovaná profese: Kuchař / kuchařka 
  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (3256) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SENIOR Otrokovice, p. o., IČ 62180444 

  Místo výkonu práce: 
SENIOR Otrokovice, p. o. - Spojenců, tř. Spojenců 1840, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Lenka ELIÁŠOVÁ, DiS., MBA, manažer pro PR, e-mail: 
eliasova@senior.otrokovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava rozmanitých dietních jídel se zaměřením na 
stravování uživatelů v dlouhodobé péči, úprava stravy a výdej pokrmů do 
tabletového systému, vaření pokrmů podle správného technologického 
postupu pro uživatele i pro zaměstnance, možnost se podílet a 
konzultovat jídelní lístek a receptury, expedici jednotlivých jídel na 
ostatní budovy organizace 
- 12- ti hodinová pracovní doba ve směnném provozu od 5:00 - 17:00 hod. 
(krátký týden - st, čt, dlouhý týden po, út, pá, so, ne) 
Výhody: silné a stabilní zázemí příspěvkové organizace, zajímavá práce, 
která nikdy nebude stereotypem, odměny, 25 dnů dovolené, sick days, 
stravování v budově zaměstnavatele, příspěvek na stravování a další 
benefity v rámci FKSP, spokojenost a úsměv klientů a kolegů, možnost 



dalšího vzdělávání v oboru, příjemné pracovní prostředí, zastávka 
autobusu a prostorné parkoviště přímo u organizace  

Poslední změna: 
27.3.2019 01:55:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15984970762 

 

Požadovaná profese: Praktická sestra 
  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (3256) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SENIOR Otrokovice, p. o., IČ 62180444 

  Místo výkonu práce: 
SENIOR Otrokovice, p. o. - Spojenců, tř. Spojenců 1840, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Lenka ELIÁŠOVÁ, DiS., MBA, manažer pro PR, e-mail: 
eliasova@senior.otrokovice.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 19 660 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE : 
" provádí dílčí výkony základní ošetřovatelské péče 
(měření základních fyziologických funkcí, aplikace očních kapek, mastí, 
inhalace, převazy, ošetření apod.) 
" připravuje uživatele k léčebným výkonům, poskytuje ošetřovatelskou 
péči při těchto výkonech i po nich 
" sleduje fyziologické funkce a stav uživatelů, zaznamenává je do 
ošetřovatelské dokumentace, provádí prevenci proleženin, dbá na 
dodržování diet, dohlíží na dodržování pitného režimu, zajišťuje aplikaci 
tepla a chladu 
" zajišťuje doprovod uživatelů do nemocničních nebo ambulantních 
ordinací 
" připravuje léky, aplikuje inzulin, injekce s výjimkou aplikace nitrožilně 
" pomáhá při koupeli uživatelů a osobní hygieně na lůžku 
" zabezpečuje základní rehabilitaci uživatelů dle ordinace lékaře (cvičení, 
nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti) 
 
Požadavky: 
" Vyšší odborné vzdělání nebo min. střední zdravotní škola s maturitou 
" Práce na PC - uživatelská úroveň, výhodou znalost programu Cygnus 
" Odpovědný, samostatný a má profesionální přístup k práci 
" Komunikační, empatický a má kladný vztah k lidem 
" Lidský ve vztahu k náročným životním situacím uživatelů služeb 
" Ochotný se vzdělávat a pracovat na sobě 
" Schopný týmové práce 
" ŘP sk. B - aktivní 
 
Zaměstnanecké výhody:  
" Silné a stabilní zázemí příspěvkové organizace 
" Zajímavá práce, která nikdy nebude stereotypem 
" 25 dnů dovolené, sick days 
" Stravování v budově zaměstnavatele 
" Příspěvek na stravování a další benefity v rámci FKSP 
" Odměny 
" Spokojenost a úsměv klienta a jeho blízkých 
" Možnost dalšího vzdělávání v oboru, školení, stáží 
" Příjemné pracovní prostředí a pravidelná pracovní doba od 6.30 hod. do 
15.00 hod. 

Poslední změna: 
7.8.2018 02:11:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14865730733 

 



Požadovaná profese: Sádrokartonáři 
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - sídlo, Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jana Kozárková, tel.: +420 778 078 667, e-mail: personalni@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce Česká republika. 
Sádrokartonáři (sdk podhledy, příčky) 

Poslední změna: 
2.3.2019 02:56:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102740795 

 

Požadovaná profese: Sádrokartonáři, montéři suchých staveb. 
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: APT Solution, s.r.o., IČ 02224526 
  Místo výkonu práce: APT Solution, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Slabíková, tel.: +420 721 516 500, e-mail: aptsolutionsro@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve Zlínském kraji. 
První kontakt telefonicky na čísle 721 516 500 v pracovních dnech mezi 8-
14!!! 
Požadujeme: Řidičský průkaz sk. B, spolehlivost, samostatnost, 
flexibilita. 

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169780793 

 

Požadovaná profese: 
Stavební práce - zedníci, fasádníci, pomocní dělníci, obkladači, 
sádrokartonáři 

  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 17 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: STAMESTA, v. o. s., IČ 26229803 
  Místo výkonu práce: Prům. areál, 22. budova, box 60, třída Tomáše Bati 2694, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Ihor Silantyev, tel.: +420 773 769 828, e-mail: silantyev@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Třída Tomáše Bati, Bud. 22, box 60 Zlín 760 01  
Požadavky: praxe v oboru, ŘP sk. "B" - výhodou (pouze doprava na 
pracoviště, není potřeba pro výkon práce), dobrá komunikace, 
spolehlivost, flexibilita  
Náplň práce: fasády, rekonstrukce, zateplování budov, dlažby, bourací 
práce  

Poslední změna: 
29.12.2018 01:53:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10640170755 

 

Požadovaná profese: Zedník/zednice 
  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody, doprava do zaměstnání  
Ubytování 

Požadovaná povolání: 
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva), požadovaná praxe v 
rocích: 1 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Mzda od 26.100,00 + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí zaměstnavatele 
max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a kvantity práce  
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru 
2) Praxe min.1 rok 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Dopravu na stavbu a zpět zajišťuje zaměstnavatel 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15455850797 

 

Požadovaná profese: Sádrokartonáři 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725830742 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 
  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@revkom.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce bude dle zakázek, na území celé ČR. 

Poslední změna: 
14.2.2019 01:57:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699850747 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Tech eco, s.r.o., IČ 24740268 
  Místo výkonu práce: Tech eco, s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Aleš Běhula, e-mail: info@techeco.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe v oboru nutná 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725770796 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: BEDNÁŘ stavební firma s.r.o., IČ 02999196 
  Místo výkonu práce: Pod Větrníkem 93, Pozlovice, 763 26 Luhačovice 
  Komu se hlásit: Rostislav Bednář, tel.: +420 777 558 999, e-mail: info@domybednar.cz 

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



  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. "B" 

Poslední změna: 
20.11.2018 01:57:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13754040796 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: DAMEST s.r.o., IČ 29220718 
  Místo výkonu práce: Moravní 958, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jiří Němec, tel.: +420 603 443 667, e-mail: damestsro@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Zlín a okolí 
Náplň práce: zednická činnost 
Požadavky:spolehlivost, samostatnost 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
18.2.2019 12:26:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14711040759 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MONTIM Kutra s.r.o., IČ 29271622 
  Místo výkonu práce: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice 
  Komu se hlásit: Radim Kutra, tel.: +420 604 213 258, e-mail: Ing.radim.kutra@montim.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zednické práce na území ČR. 
Výhody: stravenky 
Kontaktujte telefonicky 7-16 nebo osobně na adrese Mysločovice 110, 7-
12 a 13-16 hodin. 

Poslední změna: 
7.12.2018 00:36:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15313750744 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Zednictví Krejsa s.r.o., IČ 27666093 
  Místo výkonu práce: Racková 13, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Vlastimil Krejsa, tel.: +420 604 152 905, e-mail: vlastimil.krejsa@seznam.cz 



Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 7.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 16 300 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B 
Náplň práce: zednické práce 

Poslední změna: 
15.2.2019 01:57:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15516480744 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - pracoviště Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Jana Kozárková, e-mail: personalni@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 do 28.2.2020 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučení nebo praxe v oboru, spolehlivost, loajalita, 
odpovědnost. 
Místo výkonu práce: práce v rámci zakázek Zlínské kraje (případně 
Olomouc, Brno). 
Zaměstnanecké výhody: stravenky 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15579320739 

 

Požadovaná profese: Zedníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: V a V Systemy s.r.o., IČ 29251486 
  Místo výkonu práce: K Cihelně 182, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Martin Vičánek, tel.: +420 604 950 485, e-mail: vavsystemy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 22.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zednické práce ve Zlínském kraji 
Požadavky: nutná samostatnost, manuální zručnost a praxe v oboru 
Výhody: telefon, možnost ubytování na firemní ubytovně 

Poslední změna: 
23.2.2019 01:58:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15804160725 

 

Požadovaná profese: Zedníci 



  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště 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.: +420 731 427 577, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pravidelné pracoviště: Zlín + stavby v celé ČR 
Běžné zednické práce - základy, vyzdívání stěn, pilířů, příček, komínů vč. 
založení. Provádění vnitřních a vnějších omítek, osazování zárubní, 
prefabrikátů a doplňkových konstrukcí, bourací práce atd. 
Pracovní smlouva na dva roky. 
Zaměstnanecké výhody: stabilní práce, stravenky/diety, penzijní 
připojištění, výkonnostní, cílové odměny. 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Kúty 3967, Zlín 
od 8 do 16 hodin. 

Poslední změna: 
7.3.2019 01:23:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15875330789 

 

Požadovaná profese: Zedníci - obkladači 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GATLIN s.r.o., IČ 03320669 
  Místo výkonu práce: Štefánikova 458, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Radana Hanáčková, e-mail: hanackova@gatlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.7.2019 do 30.6.2020 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Upřesňující údaje:  
- zednické a pomocné práce na stavbě  
- ukrajinština a ruština výhodou 

Poslední změna: 
10.3.2019 00:53:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726740757 

 

Požadovaná profese: Zedníci - obkladači 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 9 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GATLIN s.r.o., IČ 03320669 
  Místo výkonu práce: Štefánikova 458, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Bc. Radana Hanáčková, e-mail: hanackova@gatlin.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 



  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 do 29.6.2019 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Upřesňující údaje:  
- zednické a pomocné práce na stavbě  
- ukrajinština a ruština výhodou 

Poslední změna: 
9.2.2019 01:58:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15726580707 

 

Požadovaná profese: Zedníci - stavební dělníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KOME stavby s.r.o., IČ 29242690 
  Místo výkonu práce: KOME stavby s.r.o. - Zlín, Zlín, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Jaroslav Medřický, tel.: +420 604 164 890, e-mail: 
personalni@komestavby.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740460733 

 

Požadovaná profese: Zedníci, malíři, stavební dělníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: KAMELIA CZ s.r.o., IČ 25572997 

  Místo výkonu práce: 
KAMELIA CZ s.r.o. - provozovna, tř. Tomáše Bati 1090, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Kamil MALANÍK, tel.: +420 777 880 031, e-mail: kamil@kamelia.cz, adresa: 
Ludkovice 109, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
práce stavební, úklidové při rekonstrukci bývalých obchodních hal v 
areálu Moravanu Otrokovice. 
 
Požadavky: 
spolehlivost, dobrá pracovní morálka. 

Poslední změna: 
25.10.2018 01:58:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
14139990798 

 

Požadovaná profese: Zedníci, stavební práce 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 



Pracoviště a kontakty 
  Firma: GAMDAKstav s.r.o., IČ 07361394 
  Místo výkonu práce: Lazy I 4285, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Gamdak stav s.r.o., tel.: +420 604 216 802 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 13 350 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: stavební práce v rámci celé ČR 
Osobní návštěva možná v sídle firmy každou středu od 12 do 13 hod.  
telefonicky se hlásit v době od 8-16 hod.  

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15086130738 

 

Požadovaná profese: Zedníci, stavební práce 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: GAMDAKstav s.r.o., IČ 07361394 
  Místo výkonu práce: Lazy I 4285, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Gamdak stav s.r.o., tel.: +420 604 216 802 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 do 31.7.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 800 do 14 800 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: stavební práce v rámci celé ČR, dle zakázek zaměstnavatele 
Osobní návštěva možná v sídle firmy každou středu od 12 do 13 hod.  

Poslední změna: 
12.3.2019 01:56:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15894970767 

 

Požadovaná profese: Zedníci, tesaři, stavební dělníci 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební servis KB, s.r.o., IČ 24837211 

  Místo výkonu práce: 
Stavební servis KB, s.r.o. Zlín, Kancelář na adrese Zarámí 4077, Zlín, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavel Koncer, tel.: +420 605 902 483, e-mail: pavel.koncer@centrum.cz 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště celá ČR, dle zakázek zaměstnavatele 
Osobní návštěva v kanceláři na adrese Zaramí 4077, v 10. patře každou 
středu dopoledne 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15393960723 



 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - sídlo, Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jana Kozárková, tel.: +420 778 078 667, e-mail: personalni@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce Česká republika. 
Samostatný zedník s praxí, který dokáže řešit věci samostatně (zakládání 
příček, osazování futer, vyzdívání, hrubování, perlinka s lepidlem, 
štukování atd.) 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102730707 

 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SHATA STAV CZ, s.r.o., IČ 25561863 
  Místo výkonu práce: SHATA STAV CZ, s.r.o. - sídlo firmy, U Kaple 354, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Yaroslav Shatalin, tel.: +420 605 260 754, e-mail: info@shatastav.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce dle zakázek zaměstnavatele po celé ČR 
Hledáme spolehlivé zedníky. 

Poslední změna: 
27.3.2019 11:08:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15677060752 

 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 
  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - sídlo, Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín 1 
  Komu se hlásit: Mgr. Jana Kozárková, tel.: +420 778 078 667, e-mail: personalni@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.5.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce dle zakázek zaměstnavatele po celé ČR. 
Požadavky: praxe v oboru, spolehlivost, loajalita, odpovědnost 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
26.3.2019 01:56:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15977440749 

 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: SHATA STAV CZ, s.r.o., IČ 25561863 
  Místo výkonu práce: SHATA STAV CZ, s.r.o. - sídlo firmy, U Kaple 354, 760 01 Zlín 1 

  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, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 2.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce dle zakázek zaměstnavatele po celé ČR 
Hledáme spolehlivé zedníky. 

Poslední změna: 
27.3.2019 17:17:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9353300758 

 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště 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 Zámečníčková, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel.: 
+420 577 770 038, e-mail: zamecnickova@zlinstav.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 24 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
23.3.2019 11:13:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10595950783 

 

Požadovaná profese: Zedník 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 



  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve stavebním středisku f. - stavební údržba + 
výstavba. 

Poslední změna: 
24.11.2018 01:55:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875330731 

 

Požadovaná profese: Zedník. 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2019 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, 13. plat. Možnost nástupu ihned. 

Poslední změna: 
23.1.2019 13:50:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12682840793 

 

Požadovaná profese: Zedník - celá ČR - cestovní náhrady 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, http://www.gaenergo.cz 
  Místo výkonu práce: OMEXOM GA Energo s.r.o. - celá ČR, Celá ČR 

  Komu se hlásit: 
ŽIVOTOPISY, e-mail: personalni@gaenergo.cz, adresa: Na střílně AB, Na 
Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Turnusové služby 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 130 do 180 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Po celé ČR - pro cestovní náhrady místo trvalého 
pobytu 
NÁPLŇ PRÁCE: 
- Realizace stavebních zakázek pro vedení vvn se zaměřením na betonové 
konstrukce 
POŽADAVKY: 
- Praxe v oboru výhodou (práce na stavbách) 
- Práce i pro absolventy 
- Časová flexibilita 
- Schopnost kolektivní práce 
Zaměstnanecké výhody: 
- Cestovní náhrady v průměru 4.000 Kč měsíčně  
- Nadstandardní příspěvky na penzijní připojištění 



- Očkování proti klíšťové encefalitidě 
- Možnost parkování v sídle firmy po dobu turnusu (prostor je 
monitorován) 
- Firemní bezúročné půjčky 
- Akciový program pro zaměstnance 
- Úhrada cestovného z bydliště na zakázku a zpět nebo zajištění svozu a 
odvozu na zakázku a ze zakázky 

Poslední změna: 
21.8.2018 01:58:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Plzeň, číslo volného místa: 
14930620726 

 

Požadovaná profese: Zedník, pomocný dělník ve stavebnictví. 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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 
Slavičín 

  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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce při výstavbě a údržbě stavebních objektů. 

Poslední změna: 
4.3.2019 12:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875380783 

 

Požadovaná profese: Zedník/zednice 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - celá ČR, Benešov, Beroun, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České 
Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův 
Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.2.2018 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadovaná povolání: 
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva), požadovaná praxe v 
rocích: 2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru  
2) Praxe min. 2 roky 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 25letou 



působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
26.1.2018 02:05:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 13881410720 

 

Požadovaná profese: Zedník/zednice 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2018 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Požadovaná povolání: 
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva), požadovaná praxe v 
rocích: 2 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru  
2) Praxe min. 2 roky 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 25letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
28.2.2018 17:25:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14051560748 

 

Požadovaná profese: Zedník/zednice 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
  Doba zaměstnání: od 1.9.2018 
  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 



Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek firmy.  
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru  
2) Praxe min. 2 roky 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti s 25letou 
působností na trhu práce 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
14.8.2018 01:55:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 14896560728 

 

Požadovaná profese: Zedník/zednice 
  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 25 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, http://www.jecminek.cz 

  Místo výkonu práce: 

Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. - pracoviště celá ČR, Benešov, 
Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Niso... 

  Komu se hlásit: 
Diana Urválková, e-mail: urvalkova@jecminek.cz, adresa: Bělehradská 582, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 9 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 26 100 Kč/měsíc 

Požadovaná povolání: 
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva), požadovaná praxe v 
rocích: 1 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce celá ČR, převážně Pardubice a okolí dle zakázek 
firmy.  
Mzdové ohodnocení: 26 100,- Kč + pohyblivá část mzdy dle rozhodnutí 
zaměstnavatele max. 100 % základní sazby dle odvedené kvality a 
kvantity práce 
Požadujeme: 
1) Vyučení v oboru, popřípadě zaučen v oboru 
2) Praxe min.1 roky 
Nabízíme: 
1) Ubytování hradí zaměstnavatel 
2) Diety 
3) Dopravu na stavbu a zpět zajišťuje zaměstnavatel 
Zaměstnanecké výhody: Zázemí stabilní společnosti 
 
Nejprve zaslat strukturovaný životopis na urvalkova@jecminek.cz.  
Do předmětu uvést o jakou pozici se u naší společnosti ucházíte. 

Poslední změna: 
22.3.2019 03:26:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pardubice, číslo volného 
místa: 15962160727 

 

Požadovaná profese: Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: 4P INVEST, s.r.o., IČ 27740498, http://www.4pinvest.cz 
  Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice - Brumov, Kloboucká 1411, PSČ 763 31 
  Komu se hlásit: Bc. Radomír Matocha, tel.: +420 734 574 808, e-mail: matocha@4pinvest.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 



  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 1.1.2019 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
13.1.2019 01:02:52, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15510800715 

 

Požadovaná profese: Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: INSTOP, spol. s r.o., IČ 46994955 
  Místo výkonu práce: Obchodní 16, 763 21 Slavičín 
  Komu se hlásit: Jaromír Diatel, tel.: +420 577 342 355 1 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
  Doba zaměstnání: od 18.3.2019 
  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: provádění zednických prací na stavbách. 
Požadavky: výuční list v oboru zedník, praxe v oboru - výhodou, řidičské 
oprávnění sk."B"- výhodou. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, zvláštní prémie. 
Kontaktovat osobně 8:00 - 15:00 hod., telefonicky na tel.čísle 577343551 
od 8:00 - 15:00 hod. nebo e-mailem: diatel@instop.eu 

Poslední změna: 
14.3.2019 01:56:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15914560790 

 

Požadovaná profese: Zootechnici 
  Zootechnici (31422) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s., IČ 46979964 
  Místo výkonu práce: U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 
  Komu se hlásit: Jan SÁTORA, tel.: +420 731 866 974, e-mail: f.prusinky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce se zvířaty - krávy a telata 

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
16003620758 

 

Požadovaná profese: Montážní pracovníci 
  Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (752) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Borek Horáček, IČ 75699257 
  Místo výkonu práce: K Luhám 95, Louky, 763 02 Zlín 4 
  Komu se hlásit: Borek Horáček, tel.: +420 731 565 405, e-mail: horackova.b@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 



  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP výhodou 
Výhody: příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
6.2.2019 02:17:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13778870759 

 

Požadovaná profese: Koželuh - dělníci na mokré dílně 
  Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci (75350) 
  Počet volných míst: 4 

Pracoviště 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, tř. 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.10.2018 
  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VZV výhodou 
Náplň práce: fyzicky náročnější práce v koželužské výrobě 

Poslední změna: 
20.9.2018 01:56:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11309620717 

 

Požadovaná profese: Pracovník v koželužské výrobě 
  Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci (75350) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
  Doba zaměstnání: od 10.4.2018 
  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost a spolehlivost, výhodou je řízení 
vysokozdvižného vozíku.  
 
Výhody: týden dovolené navíc, stravenky  

Poslední změna: 
7.4.2018 01:51:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11583060710 

 

Požadovaná profese: Dělníci v sadu 
  Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů (7514) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: Drda - Agro, s.r.o., IČ 29204101 
  Místo výkonu práce: U Vodojemu 576, 763 15 Slušovice 



  Komu se hlásit: Ing. Marie Horáková, tel.: +420 604 299 770, e-mail: office@sfias.net 
Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 100 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce v sadu - prořezávání, stříhání stromů, údržba sadu 

Poslední změna: 
16.2.2019 01:58:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15765230745 

 

Požadovaná profese: Zubní lékaři (2261) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: EDENT, spol. s r. o., IČ 60702516 
  Místo výkonu práce: EDENT, spol. s r. o. - Zlín, Kvítková 124/11, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Václav Veselský, tel.: +420 776 825 684, e-mail: 
veselskyvaclav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Pružná pracovní doba 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.4.2019 
  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: 25 dní dovolené, stravenky, podpora vzdělávání  

Poslední změna: 
29.3.2019 01:44:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
15832440784 

 

Požadovaná profese: Zubní lékař 
  Zubní lékaři bez specializace (22611) 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MUDr. Dana Miklášová, IČ 46308687 
  Místo výkonu práce: zdrav.středisko Malenovice, Zahradní 642, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Dana Miklášová, tel.: +420 577 105 351, e-mail: 
danamiklas@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.3.2019 
  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Ukončené odborné vzdělání, bezúhonnost, možno zkrácený úvazek. 
Po zapracování - možno na dobu neurčitou, výhledově převzetí praxe. 
Plat 40 000/měsíc , firemní benefity, během 
krátké doby možnost odkoupení praxe. 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky pondělí-pátek 12:00-14:00. 

Poslední změna: 
21.2.2019 01:55:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13684140753 

 

Požadovaná profese: Zubní lékaři bez specializace (22611) 
Pracoviště a kontakty 

  Firma: MUDr. Dana Miklášová, IČ 46308687 
  Místo výkonu práce: zdrav.středisko 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: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 
  Doba zaměstnání: od 1.11.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 900 do 23 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy vysokých škol.  
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání, osobní bezúhonnost 
Pozn. Nutné domluvit si schůzku nejprve tel. čísle 577 105 351. 

Poslední změna: 
11.10.2018 01:58:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10878010778 

 

Požadovaná profese: Zubní technici 
  Zubní technici (32142) 
  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
  Firma: MORAVIA DENT, spol. s r.o., IČ 49435850 

  Místo výkonu práce: 
Moravia Dent, s.r.o., Poliklinika Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Andrea Veitová, tel.: +420 775 659 900, e-mail: 
moraviadent@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 40 hod. týdně 
  Směnnost: Jednosměnný provoz 
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
  Doba zaměstnání: od 1.12.2018 
  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 
  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: absolvované vzdělání v oboru zubní technik, praxe vítaná, 
zájem o obor 
Výhody: stravenky, pětadvacet dní dovolené, prémie 

Poslední změna: 
21.11.2018 01:54:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13360350776 

 

 


