HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že se našly dva klíče. Kdo ztratil klíč, nechť se přihlásí na OÚ.
Obecní úřad zve všechny občany na Zahájení adventu a adventní jarmark, který
se bude konat v neděli 29.listopadu od 14 hodin před Kulturním domem v
Krumvíři. Při této příležitosti vystoupí žáci základní školy, Mužský sbor
Krumvíř, proběhne vypouštění balonků s přáním Ježíškovi a také soutěž "O
nejlepší vánoční svařené víno". Na jarmarku bude možné zakoupit různé zboží
s vánoční tematikou a občerstvení.
TJ Sokol Němčičky vás zve na zahájení zimní sezóny 2015/2016, které proběhne
v neděli 29.11.2015 ve 14h. Za účasti našich partnerů proběhne burza zimního
vybavení – zájemci z řad veřejnosti mohou přijít prodat nebo koupit potřebné
vybavení – vše bez poplatku a rezervace místa. Lyžování bude pro všechny
zájemce ZDARMA.
Pekařství Křižák s.r.o hledá do své provozovny v Kloboukách u Brna řidiče.
Požaduje: samostatnost, časovou flexibilitu, spolehlivost a řidicský průkaz
skupiny B. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. č.: 777 161 737
nebo pište na e-mail.
Akciová společnost ROŽIVA Kašnice oznamuje, že přijme do pracovního
poměru uchazeče na pozici administrativní pracovnice, pracovníka pro vedení
evidence půdy a pokladník. Praxe v oboru vítána. Nástup možný ihned. Své
nabídky směřujte na ředitele společnosti p. Radomíra Staňka na tel.č.:
604 127 727 do pátku 4.12.2015.
Neriet s.r.o. přijme nové pracovníky na pozice skladník, výstupní kontrolor.
Nabízí: zajímavou a odpovědnou činnost, možnost dlouhodobé spolupráce,
práce na hlavní pracovní poměr. Bližší informace u pana Ing. Karla Mareta, email: mareta@neriet.cz, tel.: 728 779 192.
Firma Star Technik s provozovnou ve Ždánicích, ulice Nádražní 418 (areál
bývalých šroubáren), přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na
tyto pozice: řidiče, skladníky, operátory CNC, pracovnice na montážní a
dokončovací práce, operátory pro vícevřetenové automaty a pracovníky
technické kontroly. Důvodem okamžitého nástupu je opakované porušování
pracovních povinností našich stávajících zaměstnanců a rozšíření výroby.
V případě zájmu se dostavte osobně denně v následujícím čase: Dopoledne od
9.00 do 11.00 hodin , Odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin.
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Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru lakýrníka.
Požadavky: praxe v oboru výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.:
519 367 146 nebo e-mail: info@metalworking.cz.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na stále probíhající akci
Proton, leták byl v minulých dnech doručen do Vašich schránek. Najdete u nás
akční ceny a výrazné slevy v celém sortimentu elektro. Ledničky, mrazničky,
pračky a sušičky na prádlo, myčku nádobí Bosch již za 9.490,-Kč atd. Dále
velkou nabídku televizorů, notebooků, mobilních telefonů a dalšího zboží. Vše i
na splátky, bez počáteční hotovosti! Informace na prodejně Elektro Zrůcký
Kobylí, telefon 519 431 181.

