HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje, že vybírá místní poplatky na rok 2021: odpad 450,Kč/osobu, děti do 3 let neplatí, občané nad 75 let platí 225,-Kč, pes 100,-Kč,
každý další pes 100,-Kč, srážková voda 50Kč/osobu. Splatnost místních poplatků
je do 31.5.2021. Preferujeme platby na účet č.: 5925651/0100, VS je číslo domu.
VaK Hodonín oznamuje, že bude občany v domácnostech navštěvovat pracovník
ohledně obnovy smluv na odběr vody.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 26.4. do pátku 30.4.2021 neordinuje.
Do naší obce přijede čistírna peří v pondělí 26.4. do úterý 27.4.2021, provozní
doba od 8:00h do 18:00h u KD. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky,
duchny, polštáře, dodává novou sypkovinu, opravuje deštníky, brousí nože,
nůžky, nůžky na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 26.4.2021 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Golden, Jonaprince, Fuji 20-24Kč/kg, konzumní
brambory 10kg za 80,-Kč.
Hledáme kolegyni na pozici Pečovatelka do Domovinky v Němčičkách.
Požadujeme řidičské oprávnění ve sk. B, empatii k seniorům a lidem s
omezením, vstřícnost a laskavost. Výhodou je kurz pracovníka v sociálních
službách nebo praxe v pečování. Nástupní mzda: 20.000,- až 23.000,Benefity: týden dovolené navíc, příplatek za řízení vozidla, oběd a káva zdarma,
2 dny indispozičního volna, kontakt: Mgr. Silvie Slezáková Tel: 777 708 765,
email : domovinka@nemcicky.cz.
Pošta Partner hledá pracovnici na pobočku v Krumvíři. Bližší informace u p.
Dunaje tel. č.: 723 847 363.
Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. výroba dřevěných přepravních obalů
v Kloboukách u Brna hledá do pracovního poměru administrativní pracovnici
se středoškolským vzděláním, nutnost znalosti práce na počítači minimálně
základních programů excel a word. Základní znalosti účetnictví jsou vítány.
Dále nutná spolehlivost, důkladnost, zodpovědnost a schopnost profesionální
komunikace se zákazníky. Pracovní doba od 6 do 15 hodin. Společnost nabízí
benefit ve formě 24 dnů dovolené a velmi příznivé platové podmínky. Zájemci se
mohou hlásit na tel. číslo 604 233 440.

