HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že rozdáváme kalendář na rok 2016. Jeden kus na číslo
popisné. Kdo má o kalendář zájem může si ho vyzvednout na OÚ.
Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že připravuje již poslední číslo
letošního zpravodaje. Své příspěvky prosím zasílejte na e-mail:
krumvirskyzpravodaj@seznam.cz do 6. prosince.
Agro Krumvíř oznamuje, že příští týden v pondělí 7.12.2015 a v úterý 8.12.2015
bude proplácet nájmy z půdy a zároveň vybírat doplatky za obdělávání vinic.
Drůbežárna Prace bude ve středu 9.12. v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice cena 170 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kůže - cena 5 Kč/ks.
Městys Boleradice hledá zaměstnance do nové obecní restaurace v Boleradicích
na pozice číšník/servírka , provozní , kuchař. Hledáme zodpovědné a samostatné
uchazeče s aktivním přístupem a zájmem o práci. Nabízíme stabilní práci
v novém kolektivu, fixní platové ohodnocení a bonusy. Nástup od ledna 2016.
Bližší informace k nabízeným pozicím získáte na telefonním čísle 519 423 185
nebo emailové adrese obec@boleradice.cz.
Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění
komínů provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných
norem včetně revize pro informace volejte 774 938 398 nebo webová stránka:
www.kominem.cz.
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.
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