
Zlín - volná místa.  
 

Čas vytvoření souboru: 1.9.2017 01:50:12 
Celkem požadavků volných míst: 1037 

Celkem volných míst: 2614 
 

Požadovaná profese: IT pracovníci Helpdesku (pro podporu obchodního systému) 

  Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (251) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: APLS spol. s r.o., IČ 40942023 

  Místo výkonu práce: Vršava I 495, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Zlámalová Žaneta, e-mail: zlamalova@apls.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 17.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: implementace a servisní podpora obchodního a pokladního 
systému, komunikace se zákazníky z pracoviště help-desk 
Požadavky: SŠ či VŠ - se zaměřením na IT nebo elektrotechnický směr, 
pokročilá znalost práce na PC, ŘP sk. B 
Výhody: zázemí prosperující firmy, příspěvek na stravování 

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

 

Požadovaná profese: Dekoratéři 

  Aranžéři a příbuzní pracovníci (3432) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: XLMX obchodní, s. r. o., IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, třída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka, e-mail: manager.zi@moebelix.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: kreativní myšlení, samostatnost a zručnost podmínkou 
Práce pondělí až pátek - volné víkendy. 
Výhody: stravenky, slevy na zboží i služby 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182260716 

 

Požadovaná profese: Asistenti pedagoga 

  Asistenti pedagogů (5312) 

Pracoviště a kontakty 

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

  Místo výkonu práce: Školní 222, 763 15 Slušovice 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

mailto:zlamalova@apls.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13006530763
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Asistenti pedagoga v MŠ speciální 

  Asistenti pedagogů (5312) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ 
61716464, http://www.ddspecskolyzlin.cz 

  Místo výkonu práce: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Jana Gavendová, e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 8 930 do 11 265 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem č.563/2004 Sb § 
20 odst.1) v platném znění 
Výhody: příspěvek na rekreaci, závodní stravování, 40 dní ŘD 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232360731 

 

Požadovaná profese: Betonář - zedník 

  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. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci. 
Výroba železobetonových prefabrikátů. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695850724 

 

Požadovaná profese: Betonář - zedník 

  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. - sídlo, Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

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

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799760713 

 

Požadovaná profese: Technolog betonu 

  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

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 1.9.2017 

  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 středoškolské vzdělání daného směru, popř. materiálového 
inženýra. 
Náplní práce je technologie výroby a zpracování betonu. Kontrola kvality 
vzorků betonu v laboratoři. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo e-mailem, 
telefonicky od 7 do 15 hodin nebo osobně ob 8 do 14 hodin. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799770704 

 

Požadovaná profese: Železář - pracovník pro vázání armatur 

  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (7114) 

  Počet volných míst: 3 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme spolehlivost, orientaci ve výkresové dokumentaci. 
Vázání armatur ve výrobně betonových prefabrikátů. Vázání a stříhání 
výztuže. 
 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo telefonicky od 7 
- 13 hodin nebo osobně 7 - 13 hodin. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799800774 
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Požadovaná profese: Obráběči kovů 

  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. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Jana Tomečková, tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce ve strojní výrobě, smysl pro důslednost a 
kvalitu práce, ochota zdokonalovat se a vzdělávat v oboru, výborná 
orientace ve výkresové dokumentaci, odpovědnost, spolehlivost a 
samostatnost při řešení pracovních úkolů, komunikační a organizační 
schopnost pro práci v týmu, schopnost a ochota pracovat v České 
republice i v zahraničí,znalost anglického jazyka výhodou.  

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

 

Požadovaná profese: Brusič do lakovny 

  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 

  Počet volných míst: 2 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pečlivost, spolehlivost, samostatnost. 
 
Nové pracovníky zaučíme. 
 
Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, příspěvek na stravování, 
možnost práce přesčas. 
 
Způsob prvního kontaktu e-mailem. 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225070793 

 

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. - bývalý areál Svitu, 64. budova, Zlín 

  Komu se hlásit: Anna Thurnerová, tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 
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  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: 
7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477990761 

 

Požadovaná profese: Brusič/ka kovů CNC na kulato 

  Brusiči nástrojů a kovů (72241) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KM konsult s.r.o., IČ 28352050 

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

  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 38,75 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín 
- Náplň práce: broušení strojírenských dílů na kulato (broušení vnějších 
průměrů, čel atd.), čtení výkresové dokumentace, kontrolní měření, 
obráběný materiál - zakalená rychlořezná ocel 
- Požadujeme: vyučení v oboru kovoobrábění, praxe 1 rok výhodou, 
zručnost, spolehlivost 
- Nabízíme: práci na HPP, výkonnostní a docházkové prémie, nástup 
možný ihned, závodní stravování 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +420777776355 p. Večerka 
8:00-16:00hod. Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personální 
oddělení a dohodne s Vámi  

Poslední změna: 
8.8.2017 12:06:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného místa: 
11887130781 

 

Požadovaná profese: CELNÍ DEKLARANT/KA 

  Celní deklaranti (33313) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Kontaktní informace jsou uvedeny v poznámce. 

  Komu se hlásit: 
 

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 23.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
* proclívání vývozu a dovozu 
* nastavení, kontrola a zajištění podmínek pro dovoz a vývoz 
* celní sazby a celní zařazení 
* zastřešení problematiky INTRASTAT 
* dlouhodobá prohlášení 
 
 
Požadujeme: 
* min. SŠ vzdělání 
* angličtina slovem i písmem 

http://portal.mpsv.cz/vm/12477990761
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* řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 
* znalost celního kodexu a souvisejících předpisů a vyhlášek a jeho 
praktické využití 
* aktivní znalost celních, preferenčních a přepravních dokladů 
* zkušenost s problematikou INTRASTAT 
* uživatelská znalost práce na PC 
* velmi dobré komunikační a organizační dovednosti 
* samostatnost, spolehlivost 
* čistý TR 
 
Nabízíme: 
* zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se společnosti 
* dobré mzdové podmínky, benefity 
 
V případě zájmu zašlete CV na uvedený email. 

Poslední změna: 
23.8.2017 10:06:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13194280762 

 

Požadovaná profese: Konstruktér vstřikovacích forem 

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

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme znalost software Catia5, Solidworks,AJ 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12621790739 

 

Požadovaná profese: Technolog v plastikářském průmyslu 

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

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce je vhodní pro muže.Náplní práce je dohled nad dodržováním 
technologických postupů, pracovní a výrobní dokumentace, vedení 
technických zkoušek. Benefity: příspěvek na stravování, odměna za 
docházku, týden dovolené navíc, mimořádné odměny 2x ročně. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12753760791 

 

Požadovaná profese: Chovatel a ošetřovatel koní 
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  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 

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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 12.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme na HPP do rodinné stáje s koňmi,ošetřování koní a dalších 
domácích a hospodářských zvířat. 
- Požadavky:ŘP,vynikající vztah ke zvířatům,dobrý zdravotní stav bez 
alergií,pečlivost,spolehlivost,loajalita, smysl pro pořádek,manuální 
zručnost,všeobecná údržba a pořádek ve stájích,údržba ohrad. 
- Nabízíme:stabilní práci v dobrém kolektivu.PP dohodou. 

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

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé koní 

  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 

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 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 do 31.3.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Ošetřovatelé koní - stájníci 

  Chovatelé a ošetřovatelé koní (61211) 

  Počet volných míst: 3 

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 1.10.2016 

  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 
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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: 
6.10.2016 01:17:23, 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 

  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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 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: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614680736 

 

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 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
18.1.2017 01:10:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132910773 

 

Požadovaná profese: Cukráři 

  Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Fusková, IČ 13659057 

  Místo výkonu práce: Marie Fusková - Cukrárna Kavárna Maruška, Vodní 4208, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Marie FUSKOVÁ, tel.: +420 601 203 237,723 708 321 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 
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  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimálně 1 rok ve výrobě dortů, zákusků, cukroví, zmrzlinových 
pohárů, palačinek, studených dezertů. 
Pracovní doba od 9:00 hoodin. 

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

 

Požadovaná profese: Cukrářka 

  Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jaromír Matuška, IČ 40947742 

  Místo výkonu práce: Mlýnská 44, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Matuška Jaromír, tel.: +420 605 555 172, e-mail: jar.matuska@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnanecké výhody: Příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114620773 

 

Požadovaná profese: Čalouník / čalounice 

  Čalouníci a příbuzní pracovníci (7534) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lukáš Janoštík, IČ 75652323 

  Místo výkonu práce: Lukáš Janoštík - Otrokovice, Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Bc. Lukáš Janoštík, tel.: +420 774 140 130, e-mail: lukas@janostikova.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: čalounění čalounických výrobků, sedacího nábytku, šití.  
Požadavky: vyučení v oboru, spolehlivost, samostatnost.  
Zkrácená pracovní doba, osobní ohodnocení navíc, stabilní zázemí, 
přátelské prostředí, rodinný podnik. 

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

 

Požadovaná profese: Šičky / pomocní čalouníci 

  Čalouníci a příbuzní pracovníci (7534) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lukáš Janoštík, IČ 75652323 

  Místo výkonu práce: Lukáš Janoštík - Otrokovice, Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Bc. Lukáš Janoštík, tel.: +420 774 140 130, e-mail: lukas@janostikova.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 
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  Mzdové rozpětí: od 85 do 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: šití, stříhání, čalounění. 
Požadavky: nutná praxe v šití na PRŮMYSLOVÉM ŠICÍM STROJI (vhodné 
pro šičky bot), spolehlivost, samostatnost (ostatní zaučíme). 
Pracovní doba - dohodou, osobní ohodnocení navíc, stabilní zázemí, 
přátelské prostředí, rodinný podnik 

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

 

Požadovaná profese: Číšníci - servírky 

  Číšníci a servírky (5131) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stretto s.r.o., IČ 25530551 

  Místo výkonu práce: Stretto s.r.o. Cafe Slavia Luhačovice, Dr. Veselého 139, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Adam Stříteský, tel.: +420 776 000 054, e-mail: adam.stritesky@xpp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 do 31.7.2019 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: není nutné vyučení v oboru, postačí praxe 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122290757 

 

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: Eva Fialová, tel.: +420 778 485 224, e-mail: fialova@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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 restaurač-ních 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, someliérský 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: možnost ubytování v blízkosti pracoviště, stravování v místě za 
zvýhodněnou cenu (30 Kč), nekuřácké prostředí, přátelský kolektiv, 
možnost platového růstu (osobní ohodnocení za znalost jazyka, odborné 
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vzdělání,..) 

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky. 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jaromír Kotrba, IČ 18131999 

  Místo výkonu práce: Jaromír Kotrba-MIKOP, Tlumačov, Nádražní 852, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Jaromír Kotrba, tel.: +420 739 032 892 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 

  Mzdové rozpětí: od 12 100 do 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompl. servis pro hosty, přijímání objednávek, servírování 
nápojů, účtování. 
Požadavky: praxe v oboru, schopnost jednání s lidmi, spolehlivost, 
samostatnost, zodpovědnost, pracovitost, čas. flexibilita, čistý tr. rejstřík. 
Zdravotní průkaz výhodou. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník / servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: FLAREST, s. r. o., IČ 29223946 

  Místo výkonu práce: FLAREST s.r.o. - sídlo, Masarykovo náměstí 205, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Tomáš Fládr, tel.: +420 608 822 819, e-mail: info@pizzahallo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zodpovědnost 

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

 

Požadovaná profese: Číšník, servírka. 

  Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 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 1.2.2017 do 30.11.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

http://portal.mpsv.cz/vm/12839680772
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  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 8-18 hod. 
Příspěvek na stravu. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník, servírka. 

  Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 6 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, 5 dnů.  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru nebo praxe v oboru výhodou - nezaučené 
zaučíme, profes. přístup, samostatnost, komunikativnost, ochota 
pracovat ve směnném provozu. 
Nabízíme Náborový příspěvek ve výši 5 000Kč pro uchazeče vyučené v 
oboru s praxí 2 roky a více,3 000Kč pro uchazeče vyučené v oboru s praxí 
méně než 2 roky nebo 3 000Kč pro uchazeče bez vyučení v oboru, avšak s 
praxí v oboru min. 2 roky. 
Benefity: 25 dnů dovolené, celodenní zaměstnanecké stravování, výh. 
rekreace do Jáchymova, Fr. Lázní, Piešťan a Jeseníku,, gastro semináře, 
přísp. na penzijní přip. 
 
Možn. zaměstn. ubytování za nízké ceny. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník, servírka. 

  Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 2 

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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
vyučení v oboru, nebo praxe v oboru výhodou, profesionální přístup, 
samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat ve směnném provozu, 
přijmeme i šikovného absolventa 
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 3 000-5 000,- Kč! 
 
Benefity:  

http://portal.mpsv.cz/vm/11176260752
http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz
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http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz


Pracovní doba 7,5 hod/denně, 25 dnů dovolené, zam. stravování přátelský 
kolektiv a moderní pracovní prostředí, zvýhodněné výměnné rekreace do 
Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, 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. 
 
Kontakt emailem, telefonicky nebo osobně. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník/servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Koller, IČ 13655850 

  Místo výkonu práce: Restaurace U Kollerů, Poteč 68, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Iva Kollerová, tel.: +420 731 188 566 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA 
Zaměstnavatel požaduje: praxe min. 2 roky, samostatnost, spolehlivost, 
felxibilita 
První kontakt: osobně na pracovišti nebo telefonicky na čísle: 731 188 566 
ov. 15.8. 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Vsetín, číslo volného místa: 
8465910711 

 

Požadovaná profese: Číšník/servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Obec Tichov, IČ 48471640 

  Místo výkonu práce: Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Josef Mudrák, tel.: +420 731 959 522, e-mail: starosta@tichov.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Obsluha v pohostinství. 
Možnost domluvy ohledně náplně práce a pracovní doby při osobním 
setkání. Možno i brigádně. 
Kontaktovat osobně po telefonické domluvě. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník/servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martina Pavlíková, IČ 05936811 

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

http://portal.mpsv.cz/vm/12883870771
http://portal.mpsv.cz/vm/8465910711
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  Komu se hlásit: Martina Pavlíková, tel.: +420 605 526 377 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 70 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha v restauraci v době od 10 do 14 hod, případně víkendy dle 
domluvy.  
Kontaktovat osobně či telefonicky. 

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

 

Požadovaná profese: Číšník/servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PIVOVAR Bylnice s. r. o., IČ 02694981 

  Místo výkonu práce: Mýto 44, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Robert Sudický, Jednatel., tel.: +420 777 571 719 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost. 
Náplň práce: obsluha v pohostinství 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13198380758 

 

Požadovaná profese: Samostatní číšníci, servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Pecha, IČ 18174540 

  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba, e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: krátký a dlouhý týden. Možnost personálního ubytování, 
firemní benefity, slušný a profesionální pracovní kolektiv. 
Náborový jednorázový příspěvek 5000,-Kč.  
Personální strava, ubytování mezi jednotlivými pracovními směnami 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205150776 

 

Požadovaná profese: Servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Margherita ristorante s. r. o., IČ 05982936 

  Místo výkonu práce: Margherita ristorante s. r. o. Zlín, Švermova 100, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Martina Bobowsky, tel.: +420 733 763 136, e-mail: info@pizzamargherita.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/12936000705
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Servírka 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ladislav Změlík, IČ 65356004 

  Místo výkonu práce: 
Ladislav Změlík Club restaurant MSI, nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ladislav Změlík, tel.: +420 604 562 669, e-mail: l.zmelik@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadovaná praxe v oboru, ranní směny po-pá 
Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně v době 8 - 10, 14 - 15 hod. 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190810781 

 

Požadovaná profese: Servírka / číšník 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Magdaléna Šestáková, IČ 04773934 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nově otevřené provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve 
Zlíně-Malenovicích hledáme osobu na pozici servírka/číšník.  
Náplň práce: servis, obsluha, příprava kávy, příprava míchaných nápojů. 
Požadavky: praxe, samostatnost 
Výhody: strava, firemní oblečení 

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

 

Požadovaná profese: Servírka - číšník 

  Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 2 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13018140790
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

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

 

Požadovaná profese: Servírka / číšník - barmani 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rostislav Fuksa, IČ 13413031 

  Místo výkonu práce: Bartošova 45, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Rostislav Fuksa, tel.: +420 608 545 788, e-mail: rostislav.fuksa@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba - pondělí až pátek  
Pracovníka zaškolíme a zapracujeme 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122400755 

 

Požadovaná profese: Servírka / číšník, pokojská 

  Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Magdaléna Šestáková, IČ 04773934 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do nově otevřené provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve 
Zlíně-Malenovicích hledáme osobu na pozici servírka/pokojská. 
Pracovní doba: pondělí - pátek 7:00 - 14:30, jednou za 14 dní obsluha přes 
víkend - sobota i neděle 
Náplň práce: obsluha při snídaních, úklid pokojů, obsluha v době obědů 
Požadavky: flexibilní osoba, smysl pro pořádek, praxe s obsluhou v 
restauraci 

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

 

Požadovaná profese: Vrchní číšník, servírka 

http://portal.mpsv.cz/vm/12783510788
mailto:rostislav.fuksa@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13122400755
mailto:magda.sestakova@centrum.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12356370706


  Číšníci a servírky (51310) 

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 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 500 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
Minimálně vyučení v gastro oboru nebo střední hotelová škola, praxe v 
oboru minimálně 5 let, schopnost vést kolektiv servírek a číšníků, 
profesionální přístup, samostatnost, komunikativnost, ochotu pracovat ve 
směnném provozu, příjemné a vstřícné vystupování při jednání s hosty 
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč! 
 
Benefity:  
Zázemí a stabilita silné společnosti, pracovní doba jen 37,5 hod/týdně, 25 
dnů dovolené, zaměstnanecké celodenní stravování, pracovní oděv, 
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, možnost profesního 
růstu, zvýhodněné výměnné rekreace do Jáchymova, Františkových 
Lázní, Piešťan a Jeseníku, příležitost aktivně se podílet na banketech, 
recepcích nebo podobných kulinářských akcích špičkové úrovně, účast 
na gastro seminářích pod vedením odborníků. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martin Slavík, IČ 87085658 

  Místo výkonu práce: Martin Slavík - Vizovice, Masarykovo nám. 1054, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Martin Slavík, tel.: +420 603 469 522 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 8.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: možnost ubytování 
Osobní návštěva na pracovišti v době od 10 do 17 hod.  

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Luděk Hynčica, IČ 64463273 

  Místo výkonu práce: Luděk Hynčica - Malenovice, Masarykova 62, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Luděk Hynčica, tel.: +420 724 601 435, e-mail: mungis@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

http://www.lazneluhacovice.cz/
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hospůdka NA ROŽKU v Malenovicích. 
Náplň práce: obsluha hostů (příprava nápojů), manipulace s fin. 
hotovostí, provádění inventur 
Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, příjemné vystoupení, 
samostatnost, praxe v oboru vítána 
Práce v režimu krátký/dlouhý týden. 

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Miokra, s.r.o., IČ 06075185 

  Místo výkonu práce: Masarykovo nám. 650, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Rostislav Okrutský, tel.: +420 608 878 422, e-mail: belmondo.cz@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SLAVGAST s.r.o., IČ 26931036 

  Místo výkonu práce: náměstí Mezi Šenky 123, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Petr Münster, tel.: +420 577 342 315, e-mail: slavgast@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha hostů v restauraci vč. účtování. 
Požadavky: spolehlivost 
Pracovní doba: 8-20 hod. 
 
Zájemci se hlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

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

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JAVORNÍK - CZ, s. r. o., IČ 63490021 

  Místo výkonu práce: 
JAVORNÍK - CZ, s. r. o. - Štítná, Štítná nad Vláří 414, Štítná nad Vláří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vláří 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Hatlasová, tel.: +420 577 002 326, e-mail: hatlasova@javor-st.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

http://portal.mpsv.cz/vm/12409020754
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

obsluha při oslavách ( sobota ), práce v oboru, hodinová sazba dle 
dohody, možnost úklidu po oslavách. 
 
Mzda 80,-Kč/hod + příplatek za práci v sobotu 25%. 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169800775 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

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: Stuchlíková Kateřina, e-mail: jidelna21@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha v kavárně 
Požadavky: praxe výhodou 
Výhody: zajištění stravování, 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175020733 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ICE CAFE, s.r.o., IČ 26910837 

  Místo výkonu práce: ICE CAFE, s.r.o. - Luhačovice, Dr. Veselého 177, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Ing. Pavla Polišenská, tel.: +420 777 014 705, e-mail: icecafe@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha hostů, příprava nápojů, pohárů, dezertních pohárků, 
chystání zmrzliny a zákusků. 
Požadavky: zodpovědnost, komunikativnost, samostatnost, profesionální 
přístup, ochota růst , tvořivost. 
Výhody: stravenky, odměny. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205090733 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MASAŘÍK, s.r.o., IČ 25547283 

  Místo výkonu práce: 
MASAŘÍK, s.r.o. - Malenovice, třída Svobody 1026, Malenovice, 763 02 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Martin Masařík, tel.: +420 777 583 930, e-mail: m.m.masaro@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13169800775
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
26.8.2017 01:49:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210540775 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 

  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - Napajedla, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme od vás ochotu učit se novým věcem, dále se vzdělávat, ale 
především pozitivní vztah k restauračnímu provozu.  
Směny krátký/dlouhý týden  
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: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225000759 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (51310) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martin Prokop, IČ 75344637 

  Místo výkonu práce: Martin Prokop - Kvítková, Kvítková 4323, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Prokop, tel.: +420 724 827 258, e-mail: tribratrisro@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v kolektivu, samostatnost, ochota učit se novým věcem, práce s 
lidmy 
Výhody: zvýhodněné stravování, firemní benefity 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240410761 

 

Požadovaná profese: Číšníci a servírky (5131) 

  Počet volných míst: 3 

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 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

http://portal.mpsv.cz/vm/13210540775
http://www.baltaci.cz/
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 800 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
*vyučení v oboru 
*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: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454330715 

 

Požadovaná profese: kuchař/ka 

  Číšníci, servírky a barmani (513) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Kvit.co, s. r. o., IČ 29361150 

  Místo výkonu práce: Kvit.co s.r.o. - Maxima, K. H. Máchy 1230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Petr Bludský, tel.: +420 730 105 863, e-mail: info@restauracemaxima.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme servírku/čísníka na krátký/dlouhý týden. Možno i po vyučení. 
Požadujeme kreativitu a zájem rozvíjet se v oboru gastronomie. 

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

 

Požadovaná profese: Obsluha sázkových zařízení a baru 

  Číšníci, servírky a barmani (513) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: T & S T a p e & S o n s s. r.o., IČ 25450212 

  Místo výkonu práce: T & S T a p e & S o n s s. r.o. - Zlín, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Žatecký, tel.: +420 608 807 880, e-mail: patrikzatecky@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 25.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Forbes club Zlín 

http://portal.mpsv.cz/vm/12454330715
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místu: 

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

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov 

  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BEEREAL s.r.o., IČ 05397618 

  Místo výkonu práce: BEEREAL s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Mykhailo Betsa, tel.: +420 773 251 552 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín - dle zakázek v rámci celé ČR 
Náplň práce: pomocné práce na stavbách  
Požadavky: vzdělání není rozhodující, praxe na stavbě alespoň 1 rok 
výhodou, ŘP sk. "B" výhodou, časová flexibilita, komunikativnost, čistý 
trestní rejstřík, ochota učit se novým věcem 
Práce na stavbách je fyzicky náročná - fyzický stav uchazeče musí 
odpovídat 
Osobní návštěva na pracovišti - Nivy 5358, 760 01 Zlín, každou středu 9 - 
12 hod. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972390740 

 

Požadovaná profese: Dělnící v oblasti výstavby budov 

  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VICOS ZIDAR s.r.o., IČ 29390648 

  Místo výkonu práce: 

VICOS ZIDAR s.r.o. - prac., 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: 
Vasilii Hretu, tel.: +420 608 781 966, e-mail: hretuvasil@seznam.cz, adresa: 
Hamerská 633/17, Holice, 779 00 Olomouc 9 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.8.2017 do 7.11.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Olomoucký kraj a stavby po celé ČR. 
§ 92. 
Kontakt je možný osobně na adrese provozovny Hamerská 633/17, 
Olomouc každou středu od 11.00 - 13.00 hod, telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného místa: 
13095170721 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 

  Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

  Počet volných míst: 2 

http://portal.mpsv.cz/vm/12731770794
http://portal.mpsv.cz/vm/12972390740
mailto:hretuvasil@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13095170721


Pracoviště a kontakty 

  Firma: Daniel Macků, IČ 67514251 

  Místo výkonu práce: Daniel Macků - sídlo, Na Vyhlídce 1402, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Daniel Macků, tel.: +420 603 964 348, e-mail: danmacku@post.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: ZEDNÍK/-CE - PRACOVNÍK/-CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 

  Počet volných míst: 3 

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, tel.: +420 776 364 120, e-mail: pikulyk@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2016 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

ZEDNÍK/-CE - pracoviště celá ČR (dle zakázek). 
V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: pikulyk@seznam.cz 
Osobní setkání či dotazy po předchozí telefonické domluvě na tel.: 776 
364 120 p. Pikulskyy. 
 
Požadujeme min. základní vzdělání, podmínkou praxe. 
Nabízíme PP na dobu neurčitou, pružná pracovní doba. Zajištění dopravy 
z Jičína na příslušné pracoviště/staveniště. 

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

 

Požadovaná profese: ZEDNÍK/CE - PRACOVNÍK/CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

  Dělníci v oblasti výstavby budov (9313) 

  Počet volných míst: 6 

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, tel.: +420 776 364 120, e-mail: pikulyk@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému ZEDNÍK/CE - PRACOVNÍK/CE POMOCNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ - 

mailto:danmacku@post.cz
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místu: pracoviště celá ČR. 
V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: pikulyk@seznam.cz 
Osobní setkání či dotazy po předchozí telefonické domluvě na tel.: 776 
364 120 p. Pikulskyy. 
 
Požadujeme min. základní vzdělání, praxe výhodou. 
Nabízíme PP na dobu neurčitou, pružná pracovní doba. Zajištění dopravy 
z Jičína na příslušné pracoviště/staveniště. Nabídka je vhodná i pro 
absolventy, občany EU a cizince na pracovní povolení. 

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

 

Požadovaná profese: Dělníci v oblasti výstavby budov (93130) 

  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 

  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín 
Náplň práce: pomocné práce ,na stavbách 
Požadavky: vzdělání není rozhodující, ŘP sk. B, výhodou, čistý trestní 
rejstřík 
Práce je prováděna na stavbách a je fyzicky náročná, musí odpovídat 
zdravotní stav 
Hlásit se telefonicky na e-mail nebo osobně na adrese Zálešná VIII 5873, 
Zlín každou STŘEDU 9-12 hod.  

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071170787 

 

Požadovaná profese: Dlaždiči 

  Dlaždiči (71123) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 

  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výstavba budov 

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

 

Požadovaná profese: Asistenti dispečera 

  Dopravní dispečeři (43232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: V-SPED, s. r. o., IČ 26972034 

http://portal.mpsv.cz/vm/12268080724
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  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 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: velmi dobrá znalost 1 světového jazyka (AJ, NJ, ŠJ) slovem i 
písmem, výborná znalost práce na PC (MS office, internet), ŘP sk. "B" 
výhodou, samostatnost, flexibilita, pečlivost, zodpovědnost, dobré 
komunikační znalosti, loajalita 
Náplň práce: asistenti dispečera (mezinárodní dopravy), logistika, 
komunikace se zahran. partnery, zpracování administrativy spojené s 
logistikou 

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

 

Požadovaná profese: Dispečer MKD 

  Dopravní dispečeři (43232) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dominion Drive s.r.o., IČ 04673450 

  Místo výkonu práce: Dominion Drive s. r. o. - sídlo, Ševcovská 3693, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Irena Bočková, tel.: +420 773 604 767, e-mail: dominiondrive@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 13.4.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 50 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: NJ, AJ, práce na PC. 

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

 

Požadovaná profese: Elektrikáři 

  Elektromechanici (7412) 

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.: +420 603 146 431,604 213 258, e-mail: montim@montim.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

Poslední změna: 
17.1.2017 01:39:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10328140767 
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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 4.9.2017 

  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 7000Kč, příspěvek na stravování po zkušební době.  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614740779 

 

Požadovaná profese: Elektromechanici, seřizovači, opraváři strojů a zařízení 

  Elektromechanici (7412) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: IndustrySoft s.r.o., IČ 02912791 

  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1710, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Linda Macků, e-mail: linda.macku@industrysoft.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: elektroúdržba a uvádění do chodu výrobní linky a realizace 
oprav, řešení závad a úkolů na linkách, montáž a zapojení konstrukčních 
celků a zařízení pro rozdělovací, přepínací a ovládací techniku, opravy 
mechanických nebo elektonických částí, montáž a výroba rozvaděčů, 
tvorba a aktualizace schémat zapojení  
Požadavky: ukončené SŠ/SOU elektrotechnické zaměření, praxe v oboru 
elektro podmínkou, osvědčení z vyhlášky 50/1978 Sb., §6, schopnost čtení 
a chápání schémat zapojení, kvalitně odvedenou práci, zkušenosti s 
pohony/servomotory, schopnost pracovat v týmu (komunikativnost), 
svědomitý, iniciativní a samostatný přístup, Řidičský průkaz sk. B 
Nabízíme: zázemí stabilní a přátelské společnosti, příspěvek na 
stravování, možnost dalšího vzdělávání 
Místo výkonu práce: Zlínský kraj 

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

 

Požadovaná profese: Elektromechanik, elektrotechnik 

  Elektromechanici (7412) 

Pracoviště a kontakty 
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  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 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme práci v České republice i v zemích EU 
elektromontážní práce (silnoproudé i slaboproudé 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: 
9.4.2017 01:22:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484160737 

 

Požadovaná profese: Elektromontéři 

  Elektromechanici (7412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Miroslav Zábojník, IČ 10575111 

  Místo výkonu práce: Miroslav Zábojník - Kvítková, Kvítková 526, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Miroslav Zábojník, e-mail: zabojnik@zlineon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vyhláška 50, ŘP sk. "B" 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114540748 

 

Požadovaná profese: Elektromechanici 

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

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESO-Výtahy s.r.o., IČ 26929759 

  Místo výkonu práce: Pod Babou 6995, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Zdeněk Kuňák, tel.: +420 776 380 384, e-mail: leso.vytahy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy, servis, modernizace výtahů 
Požadavky: ŘP sk."B", vyhláška č. 50, svářečský průkaz výhodou 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983770780 

 

Požadovaná profese: Elektromechanik 

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

Pracoviště a kontakty 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru. 
Pracovní náplň: příprava a zapojování rozvaděčů, ovládacích pultů a 
kabeláže pro obráběcí stroje v projektech CNC, AUTOMATY a MANURHIN, 
spolupráce na oživení těchto strojů.  

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

 

Požadovaná profese: Elektromontér do 1 000 V. 

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

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EDTS, spol. s r. o., IČ 49974998, http://www.edts.cz 

  Místo výkonu práce: EDTS, spol. s r. o. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Jana Tomečková, tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž řídících systémů pro technologická zařízení, montáž 
výbavy rozvaděčů pro technologická zařízení, montáž energetických 
zařízení v rozsahu oprávnění, u zákazníka uvedení zařízení do provozu, 
montáž stavebních rozvaděčů, provedení kabeláže u objednavatele, 
připojení kabelových rozvodů do rozvaděče 
Požadavky: vyučen v oboru elektro, osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb., 
praxe v oboru výhodou, řidičský průkaz sk. B, samostatnost, ochotu 
pracovat, zodpovědnost 

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

 

Požadovaná profese: Servisní technik 

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

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HECHT MOTORS s.r.o., IČ 61461661 

  Místo výkonu práce: Hecht Motors s.r.o. - Zlín, Nábřeží 5574, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Tomáš Vaněk 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co bude Vaší náplní práce? 
opravy našich výrobků např. sekačky, kultivátory, frézy, ruční nářadí 
komunikace se zákazníky a partnery společnosti 
zpracovávání administrativy a evidence v systému 

mailto:jsatankova@tajmac-zps.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13060640758
http://www.edts.cz/
mailto:tomeckova@edts.cz
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Co požadujeme? 
vyučen v technickém oboru 
praxe a znalost ručního nářadí nebo zahradní techniky – výhodou 
technickou zdatnost a kladný vztah k ručnímu nářadí, zahradní technice 
zodpovědnost, pozitivní přístup a samostatnost 
uživatelská znalost práce na PC 
trestní bezúhonnost 
Co Vám nabízíme? 
zázemí rostoucí stabilní české společnosti 
odpovídající platové ohodnocení 
pravidelnou pracovní dobu, proplácení přesčasů 
zaškolení na opravovaný sortiment 
zaměstnanecké benefity, stravenky, slevy na sortiment HECHT 
nástup možný ihned nebo dohodou 

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

 

Požadovaná profese: Servisní technik 

  Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení (31136) 

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: Jindřich Škrášek, tel.: +420 607 089 774, e-mail: jindrich.skrasek@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

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

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 
- Pracovní náplň: Pravidelná údržba a servis zařízení, Kontrola parametrů 
technických zařízení, Výměna opotřebovaných dílů, Telefonická podpora, 
Práce ve výškách, Opravy a údržba elektroinstalací 
- Požadujeme: SŠ vzdělání elektrotechnického směru, Velmi dobré 
komunikační schopnosti, organizační dovednosti, Znalost práce na PC, 
Znalost anglického jazyka slovem i písmem, Spolehlivost, flexibilita, 
odpovědnost, Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zaměstnání, Odměňování na základě 
pracovních výkonů a stanovených cílů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, příspěvek na stravné…), Nástup možný ihned případně 
dle domluvy 
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: 
jindrich.skrasek@nwt.cz, do předmětu e-mailu uveďte název pozice o 
kterou se ucházíte 

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

 

Požadovaná profese: Farmaceutický asistent 

  Farmaceutičtí asistenti (32130) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MEDIZONE s.r.o., IČ 26918765 

  Místo výkonu práce: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Martina Škodová, e-mail: medizone@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13046970742
http://www.nwt.cz/
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzdělání v oboru farmaceutický asistent nebo diplomovaný 
farmaceutický asistent (SŠ nebo VOŠ) 
Práce na PC - excel, word, internet, outlook. Příjemné vystupování 
vstřícné a trpělivé jednání. 
Náplň práce - výdej zboží na poukaz, prodej zdravotnických prostředků 
volně prodejných, objednávání zboží, telefonická komunikace s pacienty. 

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

 

Požadovaná profese: Finanční poradci. 

  Finanční poradci specialisté (24121) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SMS finanční poradenství, a.s., IČ 25381512 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 24.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 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: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537660796 

 

Požadovaná profese: Finanční poradci - úvěroví specialisté 

  Finanční poradci specialisté (24121) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SMS finanční poradenství, a.s., IČ 25381512 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

http://portal.mpsv.cz/vm/12883990760
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Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce na PC, řidičský průkaz sk. B, výborné komunikační 
schopnosti, organizační schopnosti, časová flexibilita, právní 
bezúhonnost, obchodní dovednosti a zkušenosti (výhodou), pracovitost, 
ochota učit se novým věcem 
Náplň práce: správa přiřazeného kmene (s následným servisem), akvizice 
nových obchodních příležitostí, administrace spojena se správou 
klientského kmene, tvorba vhodného řešení portfolia.  
Nabízíme: vícesložkové odměňování (paušály + provize + prémie), 
možnosti kariérního růstu (po zapracování možnost vedení vlastního 
týmu). Školení a nutnou registraci u ČNB - ZDARMA. Předem domluvené 
schůzky s klienty. Samozřejmostí jsou benefity ve formě NTB, tiskárny, 
firemního paušálu a automobilu. (i pro soukromé účely).  
 
 

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

 

Požadovaná profese: Hypoteční a úvěroví specialisté 

  Finanční poradci specialisté (24121) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Tomáš Říha, IČ 88359212 

  Místo výkonu práce: Tomáš Říha - Zlín, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Tomáš Říha, e-mail: tomas.riha@sms-as.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, práce s PC - 
znalost MS Office (Excel, Word), flexibilitu, samostatnost, proaktivní 
přístup a ochotu se vzdělávat, komunikativnost a příjemné vystupování, 
práce v obchodním či finančním sektoru výhodou 
Náplň práce: správa přiřazeného kmene (s následným servisem), akvizice 
nových obchodních příležitostí, administrace spojena se správou 
klientského kmene, tvorba vhodného řešení portfolia. 
Výhody: automobil, notebook, tiskárna, mobilní telefon 

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

 

Požadovaná profese: Osobní bankéř/ka - Luhačovice/Uherský Brod 

  Finanční poradci specialisté (24121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720 

  Místo výkonu práce: 
MONETA Money Bank, a.s. - Luhačovice, Masarykova, Masarykova 137, 
763 26 Luhačovice 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 2.10.2017 do 30.9.2019 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu: Masarykova 137, Luhačovice 
Kontakt: Dagmar Beerová Bc., tel.: +420 725 700 971, e-mail: 
dagmar.beerova@moneta.cz 
 

http://portal.mpsv.cz/vm/12676410760
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Osobní bankéř/ka – Luhačovice/Uherský Brod 
Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí. Už nějaké máte? Skvěle! Staňte se 
odborníkem na finance, který dokáže poradit. U nás dostanete příležitost 
ať už jste čerstvě po škole nebo je Vám třeba přes 50. A hlavně, pro dobré 
prodejce máme dobrou odměnu. 
 
U NÁS BUDETE 
Pečovat o naše klienty, radit jim při výběru a prodávat naše produkty a 
služby na obchodním místě 
Telefonicky zajišťovat servis našim klientům 
Pracovat s bankovními systémy a aplikacemi 
Připravovat potřebné dokumenty  
Sdílet své zkušenosti s kolegy 
 
BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE 
Minimálně SŠ vzdělání s maturitou 
Znalosti práce na počítači 
Předložení výpisu z rejstříku trestů při nástupu 
 
CO VÁM NABÍDNEME 
Rozmanité benefity – sami si zvolíte na co Vám přispějeme (může to být 
příspěvek na stravování, penzijní pojištění, volnočasové aktivity a mnoho 
dalšího) 
Kromě pěti dalších dní dovolené nad rámec zákona i další dny volna 
navíc, třeba když se necítíte fit  
Příležitost k růstu s možností vypracování se na manažera nebo 
specialistu 
Podporu ve Vašem vzdělávání od prvního dne 
 
Pozn. Výše finančního ohodnocení se odvíjí od plnění plánů a délky 
úvazku 

Poslední změna: 
22.8.2017 10:16:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
13086320732 

 

Požadovaná profese: Formíř - DĚLNÍK SLÉVÁRNY 

  Formíři a jádraři ve slévárnách (72112) 

  Počet volných míst: 5 

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 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 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.  

Poslední změna: 
8.8.2017 10:08:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného místa: 
9701380796 

 

Požadovaná profese: Fyzioterapeut/ka s osvědčením. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13086320732
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  Fyzioterapeuti s osvědčením (32551) 

  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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Jazykové znalosti: 
Angličtina - Pasivní, komunikativně  
Němčina - Pasivní, komunikativně  
Ruština - Pasivní, komunikativně 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VOŠ/VŠ fyzioterapie, osv. k výkonu bez odb. dohledu, 
spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost, příj. jednání a vystup., tr. 
bezúhonnost, zdr. způsob., čas. flexibilita. 
Benefity: prof. a os. rozvoj, motivační mzd. ohodn., možn. ubytování, zam. 
strav., výh. rekreace (Royal Spa), přísp. na dopravu. 

Poslední změna: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11761940738 

 

Požadovaná profese: Grafici 

  Grafici a výtvarníci v multimédiích (21660) 

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 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: kzkušenosti s grafickým programem Corel velkou výhodou 
Výhody: strava, možnost prémií, zdravotní masáže  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224880770 

 

Požadovaná profese: Pomocní grafici 

  Grafici a výtvarníci v multimédiích (21660) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: G - Think media s.r.o., IČ 29351278 

  Místo výkonu práce: G - Think media s.r.o. - Vavrečkova, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Klára Janošová, e-mail: projekty@gthink.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
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  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce s grafickým programem adobe photoshop, ilustrator nebo corel, na 
základní úrovni.  
Je možné bez praktických zkušeností, ale požadavkem je rekvalifikační 
kurz grafik nebo studijní předmět grafika. 

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

 

Požadovaná profese: Mistr stavbyvedoucí 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 

  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Husičková, tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavebnictví 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Mistři, stavbyvedoucí 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SIMOSTAV, s.r.o., IČ 28273320 

  Místo výkonu práce: SIMOSTAV, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Šikuta, tel.: +420 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavební firma se zaměřením na dopravní stavby hledá mistry a techniky.  
Místem výkonu práce bubou stavby zaměstnavatele (Zlínský a 
Jihomoravský kraj) Vhodné i jako brigádní praxe pro studenty. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240530750 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GATLIN s.r.o., IČ 03320669 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 458, 760 01 Zlín 

  Komu se hlásit: Barbora KUČEROVÁ, tel.: +420 606 126 006, e-mail: kucerova@gatlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 29 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Střední průmyslová škola, obor stavebníctví 

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

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí. 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TZ Therm, a. s., IČ 04471792 

  Místo výkonu práce: Svat. Čecha 302, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková, e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatné, pečlivé, odborné, zodpovědné a hospodárné 
řízení staveb, zastupování společnosti vůči investorovi, projektantovi, 
veřejnoprávním orgánům a dodavatelům, řízení a koordinace stavby, 
pracovníků i kapacit dodavatelů, zajištění souladu s uzavřenými 
smlouvami o dílo, kontrola průběhu zakázek ( termíny, kvalita, 
technologické postupy, rozpočet, soulad s PD atd. ), řízení více realizací 
zároveň 
Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme řidičský průkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook, automobil 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129010723 

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí pasivních domů 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.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 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati 
- Náplň práce: zodpovídá za správnost provedení dle realizační 
dokumentace, vedení aktualizací dokumentace a jejich potvrzení, 
zodpovídá za kvalitu provedené dodávky a její bezvadné předání/ uvedení 
do provozu, vede stavební deník, evidenci dodavatelů, pracovníků, 
materiálu, vede technická jednání s dodavateli, zodpovídá za správnost 
dílčích vyúčtování dodávek a spolupodílí se na tvorbě měsíčního 
vyúčtování díla, zodpovídá za průběžnou archivaci (předání odpovědné 
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osobě) dokladů potřebných k předání a kolaudaci, řeší operativní 
požadavky a akutní problémy stavby s ohledem na dobré jméno 
společnosti 
- Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru minimálně 3 roky, řidičský 
průkaz skupiny B, znalosti práce na PC, znalost práce s rozpočty, 
technickou dokumentací, znalost technických norem, samostatnost, 
tvořivost, vysoké pracovní nasazení 
- Nabízíme: trvalý pracovní poměr, příjemné pracovní prostředí v mladém 
a přátelském kolektivu, firemní výhody (mobilní telefon, příspěvek na 
stravování), prostor pro osobní rozvoj a profesní růst, nástup ihned, 
případně dle domluvy 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: veronika.ocadlikova@nwt.cz 

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

 

Požadovaná profese: Stavbyvedoucí technologických staveb 

  Hlavní stavbyvedoucí (13232) 

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: Filip Kopčil, tel.: +420 601 575 408, e-mail: filip.kopcil@nwt.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 2.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

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

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín 
- Popis pozice a odpovědností - zodpovídá za dodržování a aktualizace 
HMG stavby, zodpovídá za správnost provedení dle realizační 
dokumentace a jejich potvrzení na KD, zodpovídá za kvalitu provedené 
dodávky a její bezvadné předání, zodpovídá za návaznosti dodávek ČR x 
NL a jejich časové řízení, vede agendu změnových listů a je odpovědný za 
jejich řádnou evidenci a vyúčtování, vede stavební deník, evidenci 
dodavatelů, pracovníků, materiálu, vede technická jednání - zodpovídá za 
správnost dílčích vyúčtování dodávek a spolupodílí se na tvorbě 
měsíčního vyúčtování díla, organizuje KD na stavbách, řeší operativní 
požadavky a akutní problémy stavby 
- Požadavky - SŠ nebo VŠ vzdělání – ideálně stavební obor, hledáme 
osobu s praktickými zkušenostmi, technickým myšlením, vyžadujeme 
časovou i místní flexibilitu – stavby zatím v lokalitě Morava, Řidičské 
oprávnění typu B – aktivně, znalost práce s rozpočty, technickou 
dokumentací, znalost technických norem, znalost anglického jazyka 
slovem i písmem 
- Co nabízíme - pevnou mzdu + výkonnostní složku (za dosažení cílů), 
maximální důvěru a podporu samostatnosti, mobilní telefon, notebook, 
stůl, židli a služební automobil na náklady zaměstnavatele 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
filip.kopcil@nwt.cz  

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

 

Požadovaná profese: Hlavní účetní 

  Hlavní účetní (24111) 

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 
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  Komu se hlásit: Mgr. Roman Peška, e-mail: peska@alitron-ost.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: praxe na pozici hlavní účetní min. 5 let v obchodní firmě, 
velmi dobrá znalost účetního programu HELLIOS, velmi dobrá znalost 
financí a účetnictví, základní orientace v daňové legislativě, loajalitu, 
ochotu a chuť pracovat a učit se novým věcem, bezúhonnost, 
samostatnost, pečlivost, spolehlivost a flexibilita, trestní bezúhonnost. 
Náplň práce: vedení účtárny - malého kolektivu, spolupráce při 
sestavování finančních plánů, controlling, reporting, komunikace s 
bankami, daňovým poradcem a auditory, příprava podkladů pro audit a 
daňová přiznání, sestavování měsíčních a ročních účetních závěrek 
Výhody: zaměstnanecké benefity, odborné školení 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224860788 

 

Požadovaná profese: Hlavní účetní (24111) 

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: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka, tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 55 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co Vás u nás čeká: 
• Vedení a rozvíjení malého týmu účetních 
• Zpracování přiznání k DPH, kontrolní hlášení, spotřební, silniční daň a 
DPPO 
• Evidence majetku společnosti, odpisy 
• Inventarizace majetku a zásob 
• Sledování legislativních změn a aplikace dopadů do řízení společnosti 
• Komunikace s auditory a orgány státní správy 
• Spolupráce s ostatními útvary společnosti 
• Zodpovědnost za účetní procesy v dceřiné společnosti 
 
Pracovní předpoklady: 
• Minimálně 2 roky praxe na pozici hlavní účetní nebo vedoucí účtárny 
• Velmi dobrá znalost a orientace v legislativě v oblasti účetnictví a daní 
• Zkušenost z výrobní firmy výhodou 
• Zkušenost se zaváděním nového účetního systému vítána 
• Zodpovědnost, přesnost a pečlivost 
 
Nabízíme: 
• Práci ve stabilní a prosperující společnosti se silným zázemím 
• Mimořádné bonusy formou 13. a 14. platu 
• Širokou možnost vzdělávání 
• Podporu osobního i profesního růstu 
• Odborná školení 
• Týden dovolené navíc 
• Další benefity v rámci sociálního programu 

Poslední změna: 
18.8.2017 16:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13173290738 
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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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 700 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 
Předložit reference na pozici hospodyně min. 2 roky 
Uchazeči vždy nejdříve kontaktovat na e-mail. 

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

 

Požadovaná profese: HUDEBNÍCI - 1.HOUSLE 

  Hudebníci, zpěváci a skladatelé (2652) 

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, e-mail: mzdovaucetni@filharmonie-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 400 do 16 400 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: hudebník musí splnit podmínky konkurzu 

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

 

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 

  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 27.10.2016 

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

 

Požadovaná profese: Klempíři 
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  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 

  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 27.10.2016 

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

 

Požadovaná profese: Servisní mechanici- elektrikáři/ instalatéři - Oblast Morava 

  Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (7126) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Niersberger Instalace, s.r.o., IČ 64577252 

  Místo výkonu práce: Niersberger Instalace, s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Lenka Šimánková, tel.: +420 773 700 033, e-mail: 
simankova@niersberger.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Oblast Morava  
Požadavky: SOU/ SŠ vzdělání technického směru, obor elektro, praxe 
minimálně 3 roky v oboru Elektro na obdobné pozici,osvědčení o odborné 
způsobilosti dle vyhlášky č.50/1978 Sb. paragraf 7,8 - revizní technik 
výhodou, zkušenost v oblasti správy budov výhodou, svářecí průkaz 
výhodou, orientace v elektro schématech a technických výkresech, 
znalost práce na PC v programech Microsoft, řidičský průkaz skupiny B.  
První kontakt e-mailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161730763 

 

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 14.8.2017 do 14.8.2020 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Požadavky: trestní bezúhonnost, praxe na pozici instalatéra / topenáře 

mailto:info@techeco.cz
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místu: 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: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147710771 

 

Požadovaná profese: Instalatér vodo-topo-plyn 

  Instalatéři vodovodů (71263) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: Zkoušky svařování 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, Prštné 
- Pracovní náplň: Práce na montážích, Instalace rozvodů vody, Instalace 
rozvodů, Instalace topení a plynu v potrubí ocel, Práce na stavebních 
strojích (Možnost zaškolení) 
- Požadujeme: vyučení, řidičský průkaz skupiny A, svářečský průkaz 
svařování plamenem, svářečský průkaz na svařování elektrickým 
obloukem, flexibilitu 
- Nabízíme: stabilní kolektiv, zajímavou práci na technologických celcích, 
zkušené vedení, firemní benefity (telefon, příspěvek na stravování…) 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: renata.elznerova@nwt.cz 

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

 

Požadovaná profese: Energetický poradce 

  Investiční poradci specialisté (24122) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZM Energy s.r.o., IČ 28831128 

  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 42 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o akvizici nových klientů pod dodavatele energií, pomocí 6 
navolaných schůzek denně. 
Požadujeme: obchodní dovednosti, příjemné vystupování, plné pracovní 
nasazení (znalost energetiky - výhodou) 
Výhody: pasivní příjem, automobil, PHM, kariéra, BONUSY, zaškolení v 
oboru 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309440748 
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Požadovaná profese: Hardware & Firmware Engineer (Vývojář) 

  Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji (21521) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MGM COMPRO s.r.o., IČ 03093212 

  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Pavlína Mikulenčáková, e-mail: mikulencakova@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru elektroniky-slaboproudu nebo v IT, 
znalost programování (vytváření FW produktů) v jazycích typu C nebo 
C+++, rutinní práci s osciloskopy a další měřicí technikou, výhodou jsou i 
zkušenosti s návrhy a testováním elektrických obvodů, aktivní znalost 
angličtiny, manuální zručnost a snahu učit se 
Nabízíme: přístup k novým technologiím - rozhodně si budete mít co 
zkoušet a testovat, firemní benefity, příspěvek na stravování, možnost 
dalších benefitů 
Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://www.mgm-
compro.cz/kariera 
případě zájmu zašlete životopis spolu s krátkým motivačním dopisem na 
e-mail. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240430743 

 

Požadovaná profese: Elektroinženýr projektant 

  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 11.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
• zpracování realizačních projektů a projektových dokumentací 
skutečného provedení  
• udržování projektové dokumentace stávajících zákazníků  
• zpracování technických zpráv, přehledových schémat, dispozičních 
výkresů, rozpočtů a specifikací 
• spolupráce s obchodním oddělením 
• spolupráce s oddělením realizace zakázek 
• spolupráce s týmy pracující na mezinárodní úrovni  
 
 
Požadujeme: 
• VŠ/SŠ vzdělání elektro 
• Platná vyhl. č. 50/1978Sb. §10 
• zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace elektro  
• schopnost samostatné práce  
• dobré komunikační a organizační schopnosti  
• znalost programu AutoCAD 
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• znalost AJ výhodou 
• znalost MS Office  
• příjemné vystupování 
• řidičský průkaz sk. B 
 
 
Nabízíme: 
• zajímavou a perspektivní práci 
• práci v mladém a dynamickém kolektivu  
• pracovní poměr na plný úvazek 
• možnost působit na projektech u předních společností v ČR/EU 
• zajímavé finanční ohodnocení  
• zaměstnanecké výhody  
• pracovní zařazení: středisko podpory zákazníka 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13138810730 

 

Požadovaná profese: Projektant – elektro MaR 

  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512) 

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: Vladimír Kotek, e-mail: vladimir.kotek@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín Tř. T. Bati 
- Popis pozice a odpovědností: zodpovídá za zpracování dokumentace 
elektro MaR pro účely projednání projektu s dotčenými orgány a 
dokumentaci pro územní a stavební řízení, zodpovídá za včasné 
poskytnutí podkladů pro ostatní profese, zodpovídá za zpracování 
prováděcí dokumentace MaR pro účely realizace projektu, bude přímo 
zodpovědný za realizovatelnost, předpokládáme, že bude schopný zvládat 
projekční práce (kreslení v Autocadu, EPLAN, zpracování dokumentace 
ve 3D, ), práce ve Microsoft Word, Excel, Outlook, autorský dozor 
- Požadavky: SS nebo VŠ - obor elektro, praxe 2 roky v projektování MaR 
– podmínkou, autorizace - výhodou, Řidičské oprávnění typu B – aktivní 
řidič, Znalost práce na PC – Autocad, EPLAN, Word, Excel, Outlook, 
Znalost anglického jazyka – aktivní (podmínkou)hledáme teamové hráče, 
preferujeme dlouhodobý pracovní vztah, vyžadujeme časovou i místní 
flexibilita, samostatnost, analytické myšlení, 100% spolehlivost, 
systematický přístup k práci 
- Co nabízíme - pevnou mzdu + výkonnostní složku (za dosažení cílů), 
maximální důvěru a podporu samostatnosti, mobilní telefon, notebook, 
stůl, židli a na náklady zaměstnavatele 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
vladimir.kotek@nwt.cz 

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

 

Požadovaná profese: Projektový manažer/ka 

  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512) 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13138810730
http://www.nwt.cz/
mailto:vladimir.kotek@nwt.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12251100777
http://www.nwt.cz/


  Komu se hlásit: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

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

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati 
- Pracovní náplň: Komunikace s dodavateli a zákazníky, Organizace 
záručních a pozáručních oprav, Plánování servisních výjezdů, Dohled a 
telefonická podpora, Reporting a monitoring, Komunikace s kolegy napříč 
divizemi 
- Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání elektrotechnického směru, elmi dobré 
komunikační schopnosti, organizační dovednosti, Znalost práce na PC na 
úrovni pokročilý (excel, Word, Internet, Outlook), Výborná znalost 
anglického jazyka slovem i písmem, Spolehlivost, flexibilita, 
odpovědnost, Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 
- Nabízíme: Odměňování na základě pracovních výkonů a stanovených 
cílů, Zaměstnanecké výhody (mobilní telefon, notebook, příspěvek na 
stravné…), Nástup možný ihned případně dle domluvy 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: veronika.ocadlikova@nwt.cz. Do předmětu e-mailu uveďte název 
pozice o kterou se ucházíte. 

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

 

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 7.8.2015 

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

 

Požadovaná profese: Izolatéři, pomocní dělníci 

  Izolatéři (71240) 

  Počet volných míst: 5 

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 
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách, realizace hydroizolačních souvrství. 
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, bezúhonnost, časová flexibilita, 
manuální zručnost, 
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis. 

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

 

Požadovaná profese: Izolatéři, pomocní dělníci 

  Izolatéři (71240) 

  Počet volných míst: 8 

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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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

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

 

Požadovaná profese: Kadeřníci / vlasoví stylisté 

  Kadeřníci (51410) 

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, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 25 
hod. týdně 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 8 000 do 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kadeřnické práce, střihy, poradenství, recepce - komunikace 
s klienty, zabezpečení stabilního a perfektního chodu studia. 
Požadavky: praxe v oboru výhodou, kreativita, znalost střihů a aplikace 
barev, vynikající komunikační schopnosti a perfektní péče o zákazníka, 
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, 
profesní růst. 

Poslední změna: 
25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638670776 

 

Požadovaná profese: Kadeřník/kadeřnice. 

  Kadeřníci (51410) 
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  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 1.2.2017 do 31.1.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 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: 
3.3.2017 00:34:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12094850752 

 

Požadovaná profese: Kadeřníci (51410) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Vladimír Blažek, IČ 10571736 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení 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 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme pracovníky do pánského oddělení i na brigádu  

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

 

Požadovaná profese: Obkladači, kameníci 

  Kameníci, řezači a brusiči kamene (71130) 

  Počet volných míst: 20 

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 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Znalost práce se stavební chemií, znalost práce s atypickými prvky z 
kamene a keramiky, znalost zavěšování kamene na nosné kotvy, řidičský 
průkaz minimálně skupiny B. 
Výhody: příspěvek na stravování 
Telefonicky 8-16 hod. 
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Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725800769 

 

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 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
10.7.2017 12:16:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11570170768 

 

Požadovaná profese: Autoklempíři 

  Karosáři a autoklempíři (72132) 

Pracoviště a kontakty 

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

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

  Komu se hlásit: Roman Uhříček, e-mail: uhricek@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: provádění oprav po haváriích pro značkový servis, převážně 
vozy značek Škoda, VW, Hyundai. 
Nabízíme zaškolení u výrobce a technickou podporu, dobré platové 
podmínky 

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

 

Požadovaná profese: Automechanici, karosáři 

  Karosáři a autoklempíři (72132) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AUTOSERVIS ŠTĚTKÁŘ, s. r. o., IČ 01538152 

  Místo výkonu práce: AUTOSERVIS ŠTĚTKÁŘ, s. r. o. - sídlo, Náves 557, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Alois Štětkář, tel.: +420 777 917 811, e-mail: alois.stetkar@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

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

Požadovaná profese: Geodeti - inženýrská geodézie 

  Kartografové a zeměměřiči (21650) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GEOHUNTER, s. r. o., IČ 03876560 

  Místo výkonu práce: GEOHUNTER, s. r. o. - Luhačovice, Luhačovice 

  Komu se hlásit: Věra Pólová, tel.: +420 774 476 990, e-mail: polova@geohunter.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: geodet - inženýrská geodézie - oblast : Luhačovice, Zlín, 
Otrokovice 

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

 

Požadovaná profese: KLEMPÍŘ - IZOLATÉR 

  Klempíři (kromě stavebních) (72131) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: IZOLACE CZ s.r.o., IČ 27291308 

  Místo výkonu práce: 

IZOLACE CZ s.r.o. - 001, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Bruntál, 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: Petr Brych, tel.: +420 602 677 070, e-mail: brych.petr@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. stupeň vzdělání vyučení, prokázání požadovaných 
znalostí pro výkon práce, praxe je tedy nutná. 
Vhodné i pro cizince. 
1. kontakt nejdříve telefonicky nebo e-mailem!!!! 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa, číslo volného 
místa: 11990290766 

 

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 

  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 14.11.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému praxe v oboru nutná 
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místu: 

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

 

Požadovaná profese: Kontroloři 

  Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti (75152) 

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.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 11.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 15 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je určeno pro osoby zdravotně postižené. Jedná se o 
chráněné pracovní místo. Požadujeme samostatnost a spolehlivost, 
vyučení ve strojním oboru a praxe v oblasti kontroly je výhodou. 
Jedná se o vizuální kontrolu polotovarů a výrobků, kontrolu 
jednoduchými kontrolními měřidly a pomocí kontrolních přístrojů. 
Výhody: 13. a 14.plat, dodatková dovolená, sociální benefity, závodní 
stravování  

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232500702 

 

Požadovaná profese: Galvanizér 

  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Galvena, s.r.o., IČ 28317645 

  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, 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 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE: obsluha automatické linky na povrchovou úpravu kovů, 
elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní, úprava 
galvanického procesu, měření vrstvy pokovených dílů tloušťkoměrem, 
provádění záznamů a sledování zakázek, provádění technologické údržby 
výrobního zařízení, odstraňování napadaných dílců z lázní 
POŽADUJEME: manuální zručnost a pracovitost, samostatnost, 
zodpovědnost, fyzickou zdatnost a zdravotní způsobilost, základní 
znalost práce na PC 
VÝHODOU: průkaz VZV 
NABÍZÍME: prémie, odměny, příplatky dle zákona a navíc příplatek za 
směnnost a odpolední směnu, po zkušební době příspěvek 
zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření 
Svým charakterem je tato pracovní pozice vhodná především pro muže. 
Práce v nepřetržitém provozu - 12 hod. směny (ranní a noční včetně SO a 
NE; 4 dny směna, 4 dny volno). 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail: 
koupelkova@galvena.cz nebo se hlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 
14 hod. 
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Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147610764 

 

Požadovaná profese: Galvanizér - eloxovací linka 

  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Galvena, s.r.o., IČ 28317645 

  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, 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 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

NÁPLŇ PRÁCE: obsluha závěsového zařízení linky na povrchovou úpravu 
kovů, manipulace s díly, chemické nebo elektrochemické pokovování 
včetně samostatné přípravy lázní, provádění měření vrstev 
tloušťkoměrem, provádění technologické údržby výrobního zařízení, 
odstraňování napadaných dílců z lázní 
POŽADUJEME: manuální zručnost a pracovitost, zodpovědnost, fyzickou 
zdatnost, schopnost pracovat v týmu, základní znalost práce na PC 
NABÍZÍME: prémie, odměny, příplatky za směny, po zkušební době 
příspěvek na penzijní spoření 600,-/měsíčně, stravenky, pracovní oděv a 
obuv 
Práce ve třísměnném provozu (8 hodinové směny pondělí - pátek). Svým 
charakterem je tato pracovní pozice vhodná především pro muže. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail: 
koupelkova@galvena.cz nebo se hlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 
14 hod. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205110715 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ve strojírenství - obsluha strojů 

  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

  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.Martin Kačmár, tel.: +420 733 122 039, e-mail: kacmar@atk-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha (nikoli programování) CNC obráběcích center - 
vkládání polotovarů a vyjímání opracovaných dílů ze stroje. 
Požadavky: dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, praxe ve 
strojírenství vítána. 
Výhody: stravenky 
Osobně v sídle 8-15 hod. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129140703 

 

Požadovaná profese: Tmelič do lakovny 

  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/13147610764
mailto:koupelkova@galvena.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13205110715
mailto:kacmar@atk-zlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13129140703


  Firma: ZPS - MECHANIKA, a. s., IČ 26923351, http://www.zps-mechanika.cz 

  Místo výkonu práce: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Simona SUCHÁ, tel.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pečlivost, spolehlivost, samostatnost. 
 
Nové pracovníky zaučíme. 
 
Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, příspěvek na stravování, 
možnost práce přesčas. 
 
Způsob prvního kontaktu e-mailem. 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225080784 

 

Požadovaná profese: Zámečník, svařeč, frézař, brusič, horizontař 

  Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (72) 

  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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: 
Zaměstnavatel je ochoten 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: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9309340746 

 

Požadovaná profese: Hlavní kuchař/ka 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, http://souvk.cz 

  Místo výkonu práce: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Mgr. Přemysl Jaroš, tel.: +420 577 006 452, e-mail: jaros@souvk.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 28.8.2017 do 28.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 160 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Hlavní kuchařka. 
Požadavky: praxe vítána, pouze ranní směna, spolupráce s žáky v kuchyni 
(školní pracoviště žáků). 
Předpoklad dlouhodobého PP. 
Kontaktovat osobně (pracovní dny 7:15 - 14:00), telefonicky či e-mailem. 

Poslední změna: 10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://www.zps-mechanika.cz/
mailto:ssucha@zps-mechanika.cz
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http://www.zps-mechanika.cz/
mailto:ssucha@zps-mechanika.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/9309340746
http://souvk.cz/
mailto:jaros@souvk.cz


13129120721 
 

Požadovaná profese: Kuchař 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

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: Eva Fialová, tel.: +420 778 485 224, e-mail: fialova@hotel-ambra.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 6,30-21,00 krátký/ dlouhý týden 
 
Náplň práce: Příprava jídel - snídaní, obědů večeří, včetně souvisejících 
činností obvyklých ve stravovacích provozech - příprava MINUTKOVÝCH 
JÍDEL, STUDENÁ KUCHYNĚ, ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE, příprava pro 
danou práci, úklid pracoviště, spolupráce s kolektivem. 
 
Požadavky: Komunikativní osoba, příjemné, vstřícné vystupování, 
poctivost při nakládání se svěřenými prostředky, materiálem, 
samostatnost, praxe výhodou, práce v mladém kolektivu. 
Nabízíme: 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: 
16.7.2017 00:37:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883910735 

 

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: Bezručova 338, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Dagmar Hlaváčková, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: 
*vyučení v oboru, praxe minimálně 2 roky 
*spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
*časovou flexibilitu 
*trestní bezúhonnost 
*chuť na sobě pracovat 
*zdravotní způsobilost 
 
Nabízíme: 
•silné zázemí stabilní české společnosti 
•motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
•roční odměnu 
•příjemné pracovní prostředí 
•samostatnou práci 

http://portal.mpsv.cz/vm/13129120721
mailto:fialova@hotel-ambra.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12883910735
mailto:sekretariat@miramare-luhacovice.cz


•možnost seberealizace 
•možnost využít dalšího vzdělávání 
•zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
•možnost ubytování 
•zajištění stravování 
•příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12330100778 

 

Požadovaná profese: Kuchař (kromě šéfkuchařů) 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HVĚZDA, z. ú., IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov seniorů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: David Zdráhal, tel.: +420 734 636 519, e-mail: kostelnik@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do našeho pracovního kolektivu hledáme vhodného uchazeče na 
pracovní pozici kuchař. 
 
Požadavky:  
- vyučení v oboru 
- min. 2 roky praxe 
- spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
- časová flexibilita 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 

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

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  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: 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 11.7.2016 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 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: 
9.3.2017 01:20:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11076160729 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12330100778
http://www.sdruzenihvezda.cz/
mailto:kostelnik@sdruzenihvezda.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12969660772
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  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní vztah bude nejdřív na dobu určitou, po osvědčení pracovníka 
jemožno sjednat i dobu neurčitou. 
Jedná se o školní jídelnu. 
Výhody: stravenky, 25 dn´ů dovolená 

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

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jaroslav Chudoba, IČ 61404217 

  Místo výkonu práce: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jaroslav Chudoba, tel.: +420 724 041 255, e-mail: bohemia@hotelmoskva.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace BOHEMIA 
Požadavky: praxe v oboru 
Osobní návštěva na pracovišti v době od 9 do 15 hod.  

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

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Fusková, IČ 13659057 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimálně 1 rok v přípravě teplých jídel převážně české kuchyně. 
Pracovní doba od 5:00 hodin, pouze pracovní dny. 

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

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Malenovice, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Věra Luptáková, e-mail: dsefata@gmail.com 

mailto:badurova@spsotrokovice.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12756420725
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k 
právním úkonům, platný potravinářský průkaz. 
Schopnost pracovat samostatně, organizační schopnosti, pracovitost, 
zodpovědnost, znalost základní práce na pc, znalost vegetariánských 
pokrmů výhodou. 
Náplň práce: příprava a výdej snídaní, obědů a večeří pro cca 20 osob - 
vše dle diet, příprava i vegetariánských pokrmů, mytí nádobí, úklid 
kuchyně a zázemí kuchyně, dodržování hygienických předpisů, vedení 
zápisů do dokumentace kuchyně, tvorba objednávek, přejímka a 
uskladnění potravin. 
Výhody: příspěvek na ošatné, sleva na zaměstnaneckou stravu, čtvrtletní 
prémie, příspěvek na penzijní připojištění,  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210490723 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 

  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - Atrium Lešetín II., Lešetín II 651, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Kateřina Gazdošová, e-mail: personalni@baltaci.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  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 3 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: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224990768 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Domov pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, http://www.ds-lukov.cz 

  Místo výkonu práce: 
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace [2], Hradská 82, 763 17 
Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: Iva Kvapilová, tel.: +420 577 911 623, e-mail: kvapilova@ds-lukov.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

http://portal.mpsv.cz/vm/13210490723
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 580 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen a praxe v oboru, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost 
Náplň práce: příprava teplých jídel a příprava studené kuchyně 
Po roce možné prodloužení smlouvy, po zkušební době osobní příplatek, 
příplatky za práci v sobotu, neděli a státní svátky dle zákoníku práce 
Hlavní pracovní poměr, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232550754 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martin Prokop, IČ 75344637 

  Místo výkonu práce: Martin Prokop - Kvítková, Kvítková 4323, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Prokop, tel.: +420 724 827 258, e-mail: tribratrisro@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v kolektivu, samostatnost, ochota učit se novým věcem, práce s 
lidmy 
Výhody: zvýhodněné stravování, firemní benefity 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240390779 

 

Požadovaná profese: Kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stretto s.r.o., IČ 25530551 

  Místo výkonu práce: Stretto s.r.o. Cafe Slavia Luhačovice, Dr. Veselého 139, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Adam Stříteský, tel.: +420 776 000 054, e-mail: adam.stritesky@xpp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: není nutné vyučení v oboru, postačí praxe 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122280766 

 

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, nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jan Jamka, tel.: +420 734 214 451, e-mail: jan.jamka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13232550754
mailto:tribratrisro@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13240390779
mailto:adam.stritesky@xpp.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13122280766
mailto:jan.jamka@seznam.cz


  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 12 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: specializace na vietnamskou kuchyň 
Náplň práce: příprava vietnamských pokrmů 

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

 

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 24.7.2017 

  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: 
20.8.2017 00:55:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044140767 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka 

  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz sk. B. 
Pouze ranní směny po-pá. 
Kontaktovat telefonicky. 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169830748 

 

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) 

http://portal.mpsv.cz/vm/11662500703
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  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 do 30.11.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 8-18 hod. 
Příspěvek na stravu. 

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

 

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 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 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: 
18.5.2017 11:05:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11891130770 

 

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 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, 5 dnů.  
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyuč. v oboru nebo praxe v oboru, znalost studené a 
minutkové kuchyně, předpoklady pro tým. spolupráci, profes. přístup, 
samostatnost, praxe v podobném typu zařízení výhodou. 
Nabízíme Náborový příspěvek ve výši 5 000Kč pro uchazeče vyučené v 
oboru s praxí 2 roky a více,3 000Kč pro uchazeče vyučené v oboru s praxí 
méně než 2 roky nebo 3 000Kč pro uchazeče bez vyučení v oboru, avšak s 
praxí v oboru min. 2 roky.  
Benefity: 1. 4. 2017 zvyšujeme mzdy o 10 %, dovolená 25 dnů, některé 
příplatky vyšší než udává ZP, zam. ubytování za nízké ceny, zam. 
celodenní stravování, gastro semináře, výhodné rekreace, příspěvek na 
penzijní přip., levný tarif u T-Mobile 

Poslední změna: 
31.7.2017 12:06:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12110690755 

http://portal.mpsv.cz/vm/11176350768
http://portal.mpsv.cz/vm/11891130770
http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12110690755


 

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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 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: 
31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253890788 

 

Požadovaná profese: Kuchař/ka. 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Magdaléna Šestáková, IČ 04773934 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do provozovny restaurace a penzionu Dobré Hnízdo ve Zlíně - 
Malenovicích hledáme 1 osobu na pozici kuchařka/kuchař. 
Náplň práce: práce na grilu (burgery, steaky), příprava příloh 
Požadavky: samostatnost, praxe, uvítáme praxi při práci s grilem 

Poslední změna: 
11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983870787 

 

Požadovaná profese: Pizza kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trietra hold s.r.o., IČ 05673496 

  Místo výkonu práce: Trietra hold s.r.o. - Pizza Halló, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Tomáš Fládr, tel.: +420 775 999 755 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava pizz 
Krátký/dlouhý týden 
Otvírací doba 11-21 hod.  

Poslední změna: 
13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853610748 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla v kuchyni 

http://portal.mpsv.cz/vm/12253890788
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  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

  Počet volných míst: 3 

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: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 14 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: bezúhonost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat 
samostatně, dobrá komunikace s lidmi, poctivost, čistý trestní rejstřík 
Výhody: zaměstnanecká strava. 
Zájemci se hlásit emailem, osobně nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890880767 

 

Požadovaná profese: Samostatní kuchaři 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - koleje a menza, Štefánikova 150, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková, tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatná příprava jídl české i mezinárodní kuchyně a 
minutkové kuchyně, samostatná příprava a opracování masa, výroba 
studené kuchyně, příprava a výdej jídla pro účely společenských akcí 
(rauty, bankety, číše víma apod.) 
Požadavky: vyučení v oboru kuchař, min. praxe v oboru 2 roky, 
samostatnost, zkušenost s přípravou hotových jídel vítána 
Nabízíme: mzda dle praxe a zkušeností, ranní směna (Po-Pá), týdne 
dovolené navíc, možnost ubytování 
Profesní životopis zasílat do 15.6.2017, v případě, že Vás do 10 
pracovních dnů od uzávěrky nebudem kontaktovat, nepostoupili jste do 
užšího kola výběrového řízení 

Poslední změna: 
30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638590751 

 

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: Základní + praktická škola 
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  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 200 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: 
30.8.2017 10:28:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11706900707 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Štípský šenk s.r.o., IČ 04493168 

  Místo výkonu práce: Mariánské náměstí 48, Štípa, 763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Ondřej Lysák, tel.: +420 777 904 224, e-mail: senk@stipskysenk.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, zájem o pracovní obor, samostatnost při 
výrobě pokrmů dle stanoveného technologického postupu, organizace 
chodu výroby a expedice jednotlivých jídel, zkušenost s českou a 
mezinárodní kuchyní, praxe v oboru 
Výhody: možnost ubytování, motivační ohodnocení 

Poslední změna: 
3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799850729 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Mateřská škola Lukov, p. o., IČ 70990280 

  Místo výkonu práce: K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: Kateřina Březíková, e-mail: jidelna@mslukov.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 100 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce kuchařky/kuchaře ve školní jídelně, příprava teplých i studených 
pokrmů. 

Poslední změna: 
17.6.2017 00:47:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883840798 

 

Požadovaná profese: Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JAVORNÍK - CZ, s. r. o., IČ 63490021 

  Místo výkonu práce: 
JAVORNÍK - CZ, s. r. o. - Štítná, Štítná nad Vláří 414, Štítná nad Vláří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vláří 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Hatlasová, tel.: +420 577 002 326, e-mail: hatlasova@javor-st.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

vyučení, i zaučené s praxí, ŘP sk.B, pracovitost, odpovědnost. 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161990723 

 

Požadovaná profese: kuchař/ka 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (512) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Kvit.co, s. r. o., IČ 29361150 

  Místo výkonu práce: Kvit.co s.r.o. - Maxima, K. H. Máchy 1230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Petr Bludský, tel.: +420 730 105 863, e-mail: info@restauracemaxima.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme samostatného kuchaře/kuchařku na krátký/dlouhý týden. Možno 
i po vyučení. Požadujeme kreativitu a zájem rozvíjet se v oboru 
gastronomie. 

Poslední změna: 
4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614720797 

 

Požadovaná profese: Dřevorubec, lesní těžba. 

  Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva (62102) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Kloboucká lesní s.r.o., IČ 25532642 

  Místo výkonu práce: Kloboucká lesní s.r.o. - provozovna 3, Pilářská 321, Bylnice 763 31 

  Komu se hlásit: Miroslav Maček, tel.: +420 731 642 299 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s JMP. 
Zaměstnanecké výhody: stravné. 
Kontaktovat telefonicky. 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076110706 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 

  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195) 

  Počet volných míst: 5 

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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 
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  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: práce HSV, ŘP sk. "B" 
Práce i mimo Zlín 

Poslední změna: 
29.3.2017 00:49:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237740773 

 

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 7.8.2017 

  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: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983890740 

 

Požadovaná profese: LABORANT/LABORANTKA 

  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: mezioperační a výstupní kontrola polotovarů a hotových 
výrobků (provádění stanovených zkoušek dle závazných kontrolních 
postupů);zpracování a archivace naměřených výsledků;uvolňování 
výrobků na sklad. 
Požadujeme: vzdělání střední odborné s chemickým zaměřením;výhodou 
je praxe v oboru zpracování plastů a znalost prostředí firmy;samostatné 
rozhodování, spolehlivost, flexibilita, pracovitost, pečlivost;schopnost 
týmové práce a komunikativnost;základní znalost práce na PC. 
Nabízíme: zázemí silné výrobní společnosti;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);místo výkonu práce Napajedla;práce v 3 
směnném režimu. 
 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041870773 

 

Požadovaná profese: Směnová technická kontrola 

  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola plastových dílů. Praxe v 
kontrole výhodou. Benefity: stravenky, odměna za docházku, týden 
dovolené navíc, 2x ročně mimořádné odměny. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13054690778 

 

Požadovaná profese: Výstupní kontrola a kontrola kvality 

  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Romana Malá, tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 1 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
*práce s technickou dokumentací 
*mezioperační a výstupní kontrola 
*řešení nápravných a preventivních opatření 
*blokace neshodných výrobků 
*metrologie a provádění měření 
*účast při řešení interních reklamací 
*účast při řešení zákaznických a dodavatelských reklamací 
 
PROFIL UCHAZEČE: 
*vzdělání technického směru 
*praxi v oboru kvality (ideálně strojírenství) 
*komunikativní znalost NJ popř. AJ výhodou 
*samostatný a aktivní přístup k plnění úkolů 
*znalost práce na PC 
 
NABÍZÍME: 
*Samostatnou pozici 
*Zajímavé mzdové ohodnocení 
*Další zaměstnanecké výhody 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Poslední změna: 
3.8.2017 17:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12462270747 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 

  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost 
- pečlivost  
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
- praxe na pozici 
 
Náplň práce: 
- lakování krytování a základny pro stroje 
- vizuální kontrola kvality výsledného stavu nátěru 
- míchání a ředění barev 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. Případné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, slečna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Nabízíme: 
- práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství 
- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 20.000,- 
- možnost práce přesčas 
- příspěvek na stravování 
- 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039610770 

 

Požadovaná profese: LAKÝRNÍK / LAKÝRNICE V PRÁŠKOVÉ LAKOVNĚ 

  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KM konsult s.r.o., IČ 28352050 

  Místo výkonu práce: 
KM konsult s.r.o - pobočka Machová - agentura práce, Machová 241, 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, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště v obci Machová 
- Náplň práce: lakování kovových výrobků, lakování práškové 
- Požadujeme: vyučení nejlépe v oboru lakýrník, praxe v oboru výhodou, 
manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost 
- HPP na dobu určitou s možností prodloužení, možnost práce na dohodu 
(DPČ/DPP), nástup možný ihned, je možné zajistit dopravu do zaměstnání  
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontakt na tel. +420777 776 355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personální oddělení a 
dohodne s Vámi další postup. 

Poslední změna: 
8.8.2017 12:06:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného místa: 
10930130721 
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Požadovaná profese: Lakýrníci 

  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

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: Ing. Josef Kubíček, MBA, 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 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost 
Náplň práce: lakování sil a strojních komponentů  
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
17.6.2017 00:05:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706920752 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci 

  Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (7132) 

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: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: lakýrnické práce spojené s výrobou kontejnerů 
Požadavky: vyučení v oboru  
Výhody: příspěvek na stravování, penzijní připojištění, prémie nad rámec 
PS 

Poslední změna: 
3.8.2017 01:25:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809700788 

 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Povrchová úprava kovových dílců a svařenců při kusové výrobě 

http://www.m-tec.com/
mailto:personalista.zlin@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12706920752
http://www.contimade.cz/
mailto:personalistika@contimade.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12809700788
http://www.moment.zlin.cz/
mailto:tomasek@moment.zlin.cz


místu: 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: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11799890727 

 

Požadovaná profese: Lékaři absolventi 

  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) (22113) 

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: MUDr. Michal Pisár, tel.: +420 739 503 426, e-mail: michal.pisar@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na oddělení anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení 
urgetního příjmu. 
Podmínkou je prokazatelná zkušenost z akutní medicíny nebo 
zdravotnické záchranné služby.  
Podmínkou je způsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb. 
 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, příspěvek na 
ubytování a další benefity 

Poslední změna: 
14.8.2017 10:16:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964150784 

 

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: 
MUDr. Zdeněk Coufal, tel.: +420 577 552 138,577 553 188, e-mail: 
coufal@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 29 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na kardiologickém oddělení a interní klinice. 
Podmínkou je prokazatelná zkušenost v oboru kardiologie nebo interny.  
Podmínkou je způsobilost k výkonu povolání podle zákona 95/2004 Sb. 
Výhody: příspěvek na stravování, možnost ubytování, příspěvek na 
ubytování a další benefity 

Poslední změna: 13.8.2017 01:05:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://portal.mpsv.cz/vm/11799890727
mailto:michal.pisar@bnzlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12964150784
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13011890789 
 

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: MUDr. Milan Kohoutek, tel.: +420 577 552 366, e-mail: kohoutek@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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, onkologické oddělení 
Požadavky: způsobilosti k výkonu povolání dle zákona 96/2004 Sb., v 
platném znění, osvědčení činnosti bez odborného dohledu, zdravotní 
způsobilost, schopnost týmové práce, bezúhonnost 
Výhody: náborový příspěvek 10.000,- až 50.000,- Kč, možnost ubytování 
ve firemní ubytovně vč. ubytování na 3 měsíce zdarma, příspěvek na 
stravování, zajištění i při nočním provozu, zázemí velké krajské 
nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením, 
odborný růst a podporu specializací v oboru, výhodněný tarif mobilních 
operátorů pro zaměstnance i rodinné příslušníky, 5 týdnů řádné dovolené 
a 1 týden dodatkové dovolené, další zaměstnanecké benefity.  

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10034620707 

 

Požadovaná profese: Asistenti pro jazykové školy 

  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

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.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 75 do 75 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis činnosti: organizace a příprava dokumentů pro klienty, další 
administrativní úkony vyplývající ze zadaných úkolů 
Požadujeme: aktivní přístup k přiděleným úkolům a spolehlivost, 
uživatelská znalost práce na PC, schopnost učit se novým věcem, 
organizační dovednosti, plánování, důslednost, týmovost, selský rozum, 
trestní bezúhonnost, flexibilitu a slušnost, znalost jazyků výhodou 
Nabízíme: pracovní doba v osmihodinových blocích 
- mzda od 75Kč/hod 
- místo výkonu práce: kancelář ve Zlíně 
 
 
 

Poslední změna: 
6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467770744 

http://portal.mpsv.cz/vm/13011890789
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Požadovaná profese: Lektor/ka jazykové školy 

  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (2353) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755 

  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 200 do 300 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na základě konkrétních poptávek od klientů hledáme na výuku angličtiny 
kreativní lidi - lektory/lektorky, kteří vyjdou vstříc různým požadavkům 
firemních klientů. Jedná se o výuku dospělých. 
Nutností je praxe ve výuce angličtiny. 
Ohodnocení se odvíjí od zkušeností v oboru, kvality a praxe.  
Rozsah spolupráce závisí na kvalitě výuky a kvalitě organizace práce.  
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.? 
Místo výkonu práce: Zlín a okolí 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050580791 

 

Požadovaná profese: Lektor/ka jazykové školy 

  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755 

  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 200 do 250 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kreativního lektora angličtiny /nebo němčiny  
Požadavky: vynikající znalost angličtiny/ němčiny, kreativita schopnost 
dlouhodobě motivovat studenta, pozitivní a komunikativní osobnost, 
vysoká míra profesionality při práci klientem a při odevzdávání vykonané 
práce, pracovní nasazení, které je vyrovnané a směřuje k dlouhodobé 
spolupráci, schopnost dlouhodobě naplňovat a aktualizovat potřeby 
klienta 
Nabízíme: náročný úvodní trénink - zaškolení cca 20 hodin, vybrané 
lektory budeme metodický vést během prvních 6-měsíců, viditelné 
výsledky vaší práce (rychlý pokrok studentů), metodickou podporu a 
vedení, preferujeme spolupráci na DPP, v případě dobré shody a 
profesionality možnost hlavního pracovní poměru, úvazek ve výuce 25 
hodin týdně - mzda cca 16 000 Kč. 

mailto:jobs.trelaso@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13050580791
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Výhody: pružná pracovní doba  

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161790709 

 

Požadovaná profese: Lektor/ka jazykové školy 

  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755 

  Místo výkonu práce: Trend Language Solutions s.r.o. Slavičín, Slavičín 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 200 do 250 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kreativního lektora angličtiny 
Požadavky: vynikající znalost angličtiny, kreativita schopnost dlouhodobě 
motivovat studenta, pozitivní a komunikativní osobnost, vysoká míra 
profesionality při práci klientem a při odevzdávání vykonané práce, 
pracovní nasazení, které je vyrovnané a směřuje k dlouhodobé 
spolupráci, schopnost dlouhodobě naplňovat a aktualizovat potřeby 
klienta 
Nabízíme: náročný úvodní trénink - zaškolení cca 20 hodin, vybrané 
lektory budeme metodický vést během prvních 6-měsíců, viditelné 
výsledky vaší práce (rychlý pokrok studentů), metodickou podporu a 
vedení, preferujeme spolupráci na DPP, v případě dobré shody a 
profesionality možnost hlavního pracovní poměru, úvazek ve výuce 25 
hodin týdně - mzda cca 16 000 Kč. 
Výhody: pružná pracovní doba  
 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232350740 

 

Požadovaná profese: Lektoři anglického jazyka 

  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách (23530) 

  Počet volných míst: 2 

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 1.2.2017 do 31.8.2018 

  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: 
18.5.2017 11:05:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10894630758 
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Požadovaná profese: Dělníci 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  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. [793], Ludkovice 39, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Talaš František 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Slavič - Divnice, Ludkovice 
Požadavky: praxe v oboru - seřizovači a obsluha konvenčních sostruhů 
min. 5 let, komunikační znalost ruského jazyka 
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 
Zájemci o pracovní místo se hlásit osobně v době od 7:00 do 16:00 hod. 

Poslední změna: 
7.7.2017 00:45:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
8727580724 

 

Požadovaná profese: Dělníci 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o., IČ 46966196 

  Místo výkonu práce: Zlín, K Pasekám 273, PSČ 76001 

  Komu se hlásit: Hradilová Hana, tel.: +420 577 141 702, e-mail: hradilova@megat.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha vytlačovací linky, balení výrobků, výstupní kontrola 
Výhody: stravenky, penzijní pojištění 

Poslední změna: 
9.3.2017 01:20:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12127520740 

 

Požadovaná profese: Dělníci 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

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, minimálně 42 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

http://www.eurozet.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/8727580724
mailto:hradilova@megat.cz
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mailto:saltic@saltic.cz


  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost  
Práce pro fyzickou náročnost vhodná spíše pro muže. 
V provozu pracují i neslyšící osoby. 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749550797 

 

Požadovaná profese: Dělníci do výroby 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DRUKO, družstvo invalidů, IČ 04542428 

  Místo výkonu práce: Spytihněv 622, 763 64 Spytihněv 

  Komu se hlásit: 
Pavel Kozák, předseda družstva, tel.: +420 775 570 548, e-mail: info@druko-
druzstvo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 7-15 hod.  
Náplň práce: manuální činnost, zpracovávání textilu 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076030778 

 

Požadovaná profese: Dělníci farmaceutické výroby 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

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: Mgr. Roman Paroubek, e-mail: prace@kulich.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Fyzicky nenáročná pečlivá práce vhodná pro ženy 
Požadujeme: pečlivost, odpovědnost 
Do firmy nechodit, nevolat, zaslat profesní životopis s telefonickým 
kontaktem e-mailem na prace@kulich.cz (do předmětu zprávy uveďte 
"DĚLNICE - OTROKOVICE").  
V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době zveřejnění nabídky na 
portále MPSV, nesplňujete požadavky na uvedené pracovní místo 

Poslední změna: 
26.8.2017 01:49:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210530784 

 

Požadovaná profese: Dělníci na opravy dřevěných palet 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12749550797
mailto:info@druko-druzstvo.cz
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy dřevěných palet, práce s pilou, hřebíkovačkou 
Telefonicky 8-14 hod.  

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190750738 

 

Požadovaná profese: Expedienti 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  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, e-mail: bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Noční provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: expedování pečiva. 
Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost. 
Práce pouze na noční směny 
Výhody: firemní benefity 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161870734 

 

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 

  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 27.10.2016 

  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: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725930749 

 

Požadovaná profese: Manipulační dělník v odpadovém průmyslu 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 25638955 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Martina Žákovská, správce provozu, tel.: +420 602 516 320, e-mail: 
martina.zakovska@sita.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/13190750738
mailto:bartosovar@penam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13161870734
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce 
• pomocné práce ve skladě, třídění odpadů 
• údržba ploch skladu a venkovních prostor  
• manipulace s odpady a kontejnery při nakládce, vykládce a svozu 
odpadů 
• závozník při svozu komunálních odpadů 
 
Požadujeme 
• dobrá pracovní a docházková morálka 
• výpis z trestního rejstříku 
• základní vzdělání 
• zdravotní stav umožňující výkon dané profese 
• výhodou průkaz VZV, strojnický průkaz, profesní průkaz řidiče 
 
Nabízíme 
• stabilní zaměstnání v technologicky orientované společnosti se zázemím 
silné nadnárodní skupiny 
• práci pro životní prostředí v perspektivní oblasti využití odpadů 
• moderní pracovní prostředí s prioritou bezpečnosti a ochrany zdraví 
• možnost profesního růstu, uplatnění týmového ducha, sdílení 
ekoinovativních přístupů 
• odpovídající mzdové ohodnocení, nadstandardní benefity 
• možnost zvýšení kvalifikace za podmínek v rámci profesního vzdělávání 
(VZV, profesní průkaz, ADR, rozšíření skupin ŘP) 
 
 
Místo pracoviště: Otrokovice 
Termín nástupu: ihned dle dohody 
Kontakt: 
Martina Žákovská, tel. 577 921 726, email:martina.zakovska@suez.com 
Další informace o společnosti najdete na: www.suez-zdroje.cz 

Poslední změna: 
17.8.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
11256930705 

 

Požadovaná profese: Manipulační technici 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 

  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín 

  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 14.11.2016 

  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: 
8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699880720 

 

Požadovaná profese: Manipulanti 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/11256930705
mailto:info@revkom.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11699880720


  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 

  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Miroslava Krajíčková, tel.: +420 724 555 092, e-mail: krajickova@unimo.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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nástup možný ihned.  
Jedná se o manipulaci převážně s železným materiálem, úklid na hale.  
Možnost i zkráceného úvazku. 
Pracovní poměr na dobu určitou s možným prodloužením na dobu 
neurčitou 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224970786 

 

Požadovaná profese: Obsluha lisu 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: odebírání dílů, příprava obalového materiálu, vizuální 
kontrola vyráběných dílů, obsluha lisů 
Požadujeme: flexibilita a ochota se učit novým věcem, samostatnost, 
zodpovědnost 
Nabízíme: stabilní zaměstnání v rozvíjející společnosti a přátelský 
pracovní kolektiv 
Práce je vhodná spíše pro ženy. 
Výhody: stravenky, příspěvek na dopravu, fit bonus, věrnostní 
ohodnocení aj. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13128970759 

 

Požadovaná profese: Obsluha prací linky 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha prací linky, práce je fyzicky náročnější a je vhodná 
pro muže. 

mailto:krajickova@unimo.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13224970786
mailto:kristyna.sedlackova@anccomponents.cz
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Požadujeme: flexibilita a ochota se učit novým věcem, samostatnost, 
zodpovědnost 
Nabízíme: stabilní zaměstnání v rozvíjející společnosti a přátelský 
pracovní kolektiv 
Výhody: stravenky, příspěvek na dopravu, fit bonus, věrnostní 
ohodnocení aj. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13128980750 

 

Požadovaná profese: Obsluha vypalovací pece 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Zlínské cihelny s.r.o., IČ 60714671 

  Místo výkonu práce: Šrámkova 1211, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Svobodová Miluše 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o sezonní práci od dubna do listopadu 
Výhody: obědy nebo stravenky, možnost ubytování 
Osobně se hlásit na pracovišti v době od 6 do 14 hod.  

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13140700775 

 

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 13.2.2017 

  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: 
11.3.2017 01:04:12, 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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13128980750
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrobě kartonáže 
Výhody: příspěvek na stravování 
Osobní návštěva po předchozí domluvě. 

Poslední změna: 
22.8.2017 08:15:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688760703 

 

Požadovaná profese: Operátoři - obsluha stroje 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RUBENA a.s., IČ 00012131 

  Místo výkonu práce: RUBENA a.s. - Areál Svit budova č. 69 - Zlín, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Onřej Růžička, tel.: +420 577 523 166,577 523 391, e-mail: 
ondrej.ruzicka@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 11.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řezání a měření pryžových rukávců. 
Požadujeme: manuální zručnost, praxe ve výrobní firmě výhodou - ne 
podmínkou (zaškolíme). 
Práce ve třísměnném provozu (8 hodinové směny pondělí - pátek). 
Nabízíme: stabilní zaměstnání s místem výkonu práce ve Zlíně, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek 
na závodní stravování. Nástup možný ihned nebo dohodou.  
Nejdříve prosíme zaslat životopis 
na e-mail: ondrej.ruzicka@trelleborg.com  

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182320759 

 

Požadovaná profese: Operátoři v třísměnném provoze 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MALPRO, spol. s r.o., IČ 45474150, http://ww.malpro.cz 

  Místo výkonu práce: Lípa 318, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Jan Dvořák, e-mail: vyroba@malpro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a balení produktů z výrobních linek, výroba 
elektropříslušenství 
Výhody: stravenky, pracovní oděv 

Poslední změna: 
14.7.2017 00:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870840761 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

http://portal.mpsv.cz/vm/12688760703
mailto:ondrej.ruzicka@trelleborg.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13182320759
http://ww.malpro.cz/
mailto:vyroba@malpro.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12870840761


  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. - bývalý areál Svitu, 64. budova, Zlín 

  Komu se hlásit: Anna Thurnerová, tel.: +420 720 022 037, e-mail: thurnerova@123-prace.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12477980770 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 3 

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, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrobě kartonáže 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676490785 

 

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 2.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Svým charakterem je práce fyzicky nenáročná - převážně vsedě nebo ve 

mailto:thurnerova@123-prace.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12477980770
mailto:penner@lokart.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12676490785
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stoje (možnost práce pro zaměstnance s invaliditou 1. stupně).  
Očekáváme manuální zručnost, spolehlivost a zodpovědnost přístupu k 
práci v jednosměnném provozu, manuální zručnost, dobrý zrak, 
spolehlivost a zodpovědnost přístupu k práci v jednosměnném provozu. 
Pracovní doba: ranní směna 5:45 - 13:45 hod.  
PRACOVNÍ POZICE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR. 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního poměru - osobně, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: perspektivní zaměstnání v české společnosti s mezinárodní 
působností více než 25 let na trhu, příjemné pracovní prostředí a kolektiv 
spolupracovníků, finanční ohodnocení (pevná a pohyblivá část mzdy) a 
stálý příjem, nadstandardní pololetní prémie - 13. a 14. plat, možnost 
přesčasové práce a tím i vyššího výdělku, benefitní program: poukázky na 
volnočasové aktivity nad rámec mzdy, zvýhodněné stravování, penzijní 
připojištění, místo výkonu práce ve Slušovicích, úvazek 37.5 hod týdně na 
hlavní pracovní poměr , 20 dní dovolené 

Poslední změna: 
24.7.2017 00:36:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12582020739 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby - brigáda 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 2 

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: Mgr. Michal Maloun, tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Možnost příplatků v případě překročení norem 

Poslední změna: 
23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915640793 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby - dvousměnný provoz 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 10 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Svým charakterem je práce fyzicky nenáročná - převážně vsedě nebo ve 
stoje (možnost práce pro zaměstnance s invaliditou 1. stupně). 
Očekáváme manuální zručnost, spolehlivost a zodpovědnost přístupu k 
práci ve dvousměnném provozu. 
Pracovní doba: ranní směna 5:45 - 13:45, odpolední směna 13:45-21:45. 

http://portal.mpsv.cz/vm/12582020739
mailto:michaljun@maloun.cz
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mailto:personalni@tnsservis.cz


Jedná se o jednoduchou kompletaci těchto výrobkových skupin: stěrače 
a stírátka pro osobní automobily 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního poměru - osobně, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: podíl na hospodaření společnosti formou 13. a 14. platu, 
poukázky na volnočasové aktivity, stravování, penzijní připojištění 

Poslední změna: 
14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11978130749 

 

Požadovaná profese: Operátoři výroby - třísměnný provoz 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

  Počet volných míst: 10 

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: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

MONTÁŽ SOUČÁSTEK PRO ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL. 
Svým charakterem je práce fyzicky nenáročná - převážně vsedě nebo ve 
stoje (možnost práce pro zaměstnance s invaliditou 1. stupně). 
Očekáváme manuální zručnost, spolehlivost a zodpovědnost přístupu k 
práci v třísměnném provozu. 
Pracovní doba: ranní směna 5:45 - 13:45, odpolední směna 13:45 - 21:45, 
noční směna 21:45 - 5:45. 
Jedná se o jednoduchou kompletaci těchto výrobkových skupin: LED 
světelná technika, bodová světla a řetězy, držáky uhlíků a podsestavy 
elektromotorů 
Nabízíme možnost prohlídky provozu ve Slušovicích a sdělení všech 
podrobností pracovního poměru - osobně, telefonicky, e-mailem.  
Výhody: podíl na hospodaření společnosti formou 13. a 14. platu, 
poukázky na volnočasové aktivity, stravování, penzijní připojištění 

Poslední změna: 
14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11978120758 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci ve výrobě 

  Manipulační dělníci ve výrobě (93291) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MGM COMPRO s.r.o., IČ 03093212 

  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Pavlína Mikulenčáková, e-mail: mikulencakova@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: mechanické práce na kompletaci elektroniky a celků, 
pomocné mechanické práce (stříhání kabeláže), řezání, vrtání, lakování 
komponentů pro výrobu, obsluha stroje výrobní linky (bodování baterií), 
mechanické práce na osazení komponentů (pohonné jednotky do 1-

http://portal.mpsv.cz/vm/11978130749
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místných letadel atd.) 
Požadavky: mechanickou a manuální zručnost, znalost elektroniky 
Výhody: příspěvek na stravu, vzdělávání v oboru 
Navštivte rovněž naše webové stránky: http://www.mgm-
compro.cz/kariera 
V případě zájmu zašlete životopis spolu s krátkým motivačním dopisem 
na e-mail. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240440734 

 

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 2.12.2016 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, výroba sportovních potřeb, chuť učit se 
nové věci 
Charakterem pracovní pozice je vhodná spíše pro muže, fyzicky náročná 
práce. 

Poslední změna: 
3.1.2017 01:46:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811540718 

 

Požadovaná profese: Masér/masérka/wellness pracovník 

  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 

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: Rapantová Marie, tel.: +420 778 485 227, e-mail: rapantova@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 13.4.2017 do 31.3.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: 12-ti hodinové směny (8-20:00), dle dohody i jinak 
 
Náplň práce: Aktivní komunikace s klienty wellness, masírování, 
provádění zábalů, příprava surovin, úklid. 
 
Požadavky: Zodpovědný přístup, samostatnost, spolehlivost a pečlivost, 
vstřícnost, akreditované odborné masérské kurzy (například klasická 
masáž, lávové kameny, masáž hlavy apod.), kosmetické zkoušky 
výhodou. 
 
Výhody: možnost ubytování v blízkosti pracoviště, stravování v místě za 
zvýhodněnou cenu (30 Kč), nekuřácké prostředí, přátelský kolektiv, 
možnost platového růstu  
Zájemci se hlásit telefonicky ve všední dny 8-17 nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12520040746 
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mailto:saltic@saltic.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11811540718
mailto:rapantova@hotel-ambra.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12520040746


 

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 1.11.2016 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
29.12.2016 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11442490735 

 

Požadovaná profese: Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rudolf Vykydal, IČ 88661385 

  Místo výkonu práce: Rudolf Vykydal - Zlín, náměstí Míru 63, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Rudolf Vykydal, e-mail: info@khmerspa.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: masažní certifikát 

Poslední změna: 
20.7.2017 10:25:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11985530782 

 

Požadovaná profese: Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JAVORNÍK - CZ, s. r. o., IČ 63490021 

  Místo výkonu práce: 
JAVORNÍK - CZ, s. r. o. - Štítná, Štítná nad Vláří 414, Štítná nad Vláří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vláří 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Hatlasová, tel.: +420 577 002 326, e-mail: hatlasova@javor-st.cz 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 90 do 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

akreditace v oboru, pružná pracovní doba. 
Výhody: stravování, zaměstnanecké benefity 
 
Zájemci se hlásit e-mailem. 

http://portal.mpsv.cz/vm/11442490735
mailto:info@khmerspa.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11985530782
mailto:hatlasova@javor-st.cz


Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13162000714 

 

Požadovaná profese: Servisní technik (chlazení a vzduchotechnika) 

  
Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a 
elektropřístrojů (72337) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 

  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Malý, tel.: +420 725 565 429, e-mail: martin.maly@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb.  
Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště třída Tomáše Bati, Zlín 
Pracovní náplň: Pravidelná údržba a servis zařízení, Kontrola parametrů 
technických zařízení, Výměna opotřebovaných dílů, Telefonická podpora, 
Práce ve výškách 
- Požadujeme: SŠ vzdělání, Vyhláška č. 50/1978 Sb. podmínkou, Svářecí 
průkaz – výhodou, Oprávnění s nakládání s chladivy - výhodou, Velmi 
dobré komunikační schopnosti, organizační dovednosti, Znalost práce na 
PC, Spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, Řidičský průkaz skupiny B 
(aktivní řidič), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zaměstnání, Odměňování na základě 
pracovních výkonů a stanovených cílů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, příspěvek na stravné…), Nástup možný ihned případně 
dle domluvy 
- Svůj životopis zasílejte na martin.maly@nwt.cz 

Poslední změna: 
29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12933460760 

 

Požadovaná profese: Automechanici, autoelaktrikáři 

  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Weber, IČ 74834631 

  Místo výkonu práce: Jiří Weber - Zlín, Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jiří Weber, tel.: +420 739 434 887, e-mail: servis.weber@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Funkce automechanik - diagnostik 
Práceč vhodná spíše pro muže 
Výhody: firemní vůz 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13140680793 

 

Požadovaná profese: Automechanici VW - Škoda - Diagnostici 

  Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231) 

Pracoviště a kontakty 

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

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

http://portal.mpsv.cz/vm/13162000714
mailto:martin.maly@nwt.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12933460760
mailto:servis.weber@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13140680793
http://www.skoda.zlin.cz/


763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Roman Uhříček, e-mail: uhricek@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Opravy vozů ve značkovém servise VW - Škoda. Samostatnost, 
odpovědnost, učit se novým věcem. 
Znalost diagnostiky vozů, montáže doplňků, opravy el.zaměření. 
Nabízíme dobré platové podmínky,práce v mladém kolektivu, zaškolení 
přímo u výrobce. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182350732 

 

Požadovaná profese: Automechanici servisu nákladních automobilů 

  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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP, vyučení v oboru, praxe výhodou, bezúhonnost 
Výhody: příspěvek na stravování, finanční bonusy 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12288830770 

 

Požadovaná profese: Automechanik nákladních vozidel / autoelektrikář 

  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 61251186 

  Místo výkonu práce: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - Vizovice, Vizovice 

  Komu se hlásit: Jiří Ponížil, tel.: +420 739 543 539, e-mail: jiri.ponizil@scania.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru automechanik nebo autoelektrikář, praxe v 
oboru vítána, zkušenosti s opravami nákladních nebo osobních vozidel, 
řidičský průkaz sk.B – výhodou sk.C, zákaznicky orientovaný přístup, 
manuální zručnost, spolehlivost 
Výhody: možnost dalšího profesního růstu, odborná školení, týden 
dovolené navíc, příspěvek na sportovní aktivity a další zaměstnanecké 
benefity 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774500749 

 

mailto:uhricek@samohylmotor.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13182350732
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Požadovaná profese: Mechanici a opraváři motorových vozidel 

  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

  Počet volných míst: 2 

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: Jana Solanská, tel.: +420 577 197 058, e-mail: jana.solanska@solotrans.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: svářečský průkaz vítán, nutná zdravotní prohlídka. 
Jedná se o opravy nákladních vozidel (tahač, návěs, přívěs), praxe 
výhodou. 
Výhody: stravenky, mobilní telefon, příspěvek na pohonné hmoty a jiné 
firemní benefity 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169850730 

 

Požadovaná profese: Údržbáři/svářeči/opraváři/zemědělských strojů 

  Mechanici a opraváři nákladních automobilů (72312) 

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, tel.: +420 577 132 602, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Slavičín nebo Luhačovice 
Náplň práce: údržba a opravy nákladních vozidel značek Avia, Mercedes, 
Man, aj., opravy a údržba dalších strojů (nakladač, překopávač), fyzicky 
náročná práce, práce vhodná spíše pro muže, zámečnické a svářečské 
práce, údržba kontejnerů 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175040715 

 

Požadovaná profese: Mechanici - Montéři 

  Mechanici a opraváři obráběcích strojů (72333) 

  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 2.5.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

http://www.solotrans.cz/
mailto:jana.solanska@solotrans.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13169850730
http://www.jogaluhacovice.cz/
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mailto:sabina.siskova@mevi.cz


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  
Požadavky: vyučení ve strojním oboru, dobrou znalost čtení výkresové 
dokumentace, zručnost, pečlivost, citlivost na manuální práci ve 
strojírenské oblasti 
Výhody: 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: 
29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597460714 

 

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 1.3.2017 

  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: 
18.2.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027030777 

 

Požadovaná profese: Autoelektrikáři servisu osobních automobilů 

  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

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: Jiří Štětkář, tel.: +420 777 577 837, e-mail: stetkar.jiri@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 

  Mzdové rozpětí: od 135 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Po-Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057330730 

 

Požadovaná profese: Automechanici 

  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: CAR ARENA, spol. s r.o., IČ 28574524 

  Místo výkonu práce: 
CAR ARENA, spol. s r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1749, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Vlček Richard, tel.: +420 732 611 470, e-mail: vlcek.richard@volny.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/12597460714
mailto:bpsservis@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12027030777
http://www.autokom.cz/
mailto:stetkar.jiri@autokom.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13057330730
mailto:vlcek.richard@volny.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 13.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy osobních motorových vozidel 
Požadavky: ŘP sk."B", sk."C" výhodou. 

Poslední změna: 
15.3.2017 00:24:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12160740718 

 

Požadovaná profese: Automechanici 

  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Simcar, s. r. o., IČ 28336526 

  Místo výkonu práce: Holešovská 380, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Tomáš Černý, tel.: +420 602 566 844, e-mail: tomas@simcar.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: oprava a servis vozidel značky Suzuki. 
Telefonicky kdykoliv do 17 hod. 

Poslední změna: 
3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605870711 

 

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 15.12.2016 

  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: 
1.1.2017 00:44:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11811450702 

 

Požadovaná profese: Automechanici servisu osobních automobilů 

  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

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: Jiří Štětkář, tel.: +420 777 577 837, e-mail: stetkar.jiri@autokom.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 

  Mzdové rozpětí: od 130 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: Po-Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057340721 

 

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 1.3.2017 

  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: 
18.2.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12027040768 

 

Požadovaná profese: Opraváři, mechanici 

  Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 do 150 Kč/hod 

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 
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění. 
Po zapracování možnost prodloužení prracovního poměru na dobu 
neurčitou 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doručení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním oddělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výběrového řízení. 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695950731 

 

Požadovaná profese: Mechanik vstřikovacích forem 

  
Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) 
(72339) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13057340721
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kusová výroba, montáž a demontáž forem. Požadujeme strojní vzdělání, 
praxe výhodou.Benefity:stravenky, odměna za docházku,5 týdnů 
dovolené,2x ročně mimořádné odměny 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12621770757 

 

Požadovaná profese: Operátoři ve výrobě 

  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: Pipelife Czech s.r.o. - Otrokovice, Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová, tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: střední vzdělání s výučním listem, manuální zručnost, 
spolehlivost, fyzickou zdatnost, schopnost učit se nové věci, řidičské 
oprávnění pro VZV výhodou, kvalifikace v oboru: elektrikář, plastikář, 
strojní zámečník, mechanik-seřizovač výhodou 
Náplň práce: obsluha vytlačovací linky - výroba plastových trubek ve 12-ti 
hodinových směnách v rytmu 2 ranní směny, 2 noční směny a 4 dny 
volno, balení, manipulace, mezioperační kontrola kvality 
Místo výkonu práce: Otrokovice 
Nabízíme: adekvátní finanční ohodnocení s perspektivou růstu, finanční 
bonus při plnění výkonnostních ukazatelů, garantovaný věrnostní bonus 
pro nové zaměstnance, široké spektrum zaměstnaneckých benefitů, 
individuální přístup ke každému pracovníkovi, dobrý pracovní kolektiv, 
stabilní pracovní smlouvu ve společnosti s dlouhodobou historií, 
možnost osobního rozvoje a perspektivu růstu 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
Po-Pá 8:00 - 12:00 hod. nebo osobně v úterý od 8:30 do 11:00 hod. 

Poslední změna: 
5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10369920704 

 

Požadovaná profese: Opraváři vzduchopřístrojů 

  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (723) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/12621770757
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Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba Po-Pá 6:00 - 14:30 hod.  
Prodloužení pracovního poměru na základě dohody se zaměstnancem 
Výhody: příspěvek na stravné. 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057310748 

 

Požadovaná profese: Servisní technik / mechanik stavebních strojů 

  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (723) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VLW, spol. s r.o., IČ 60708794 

  Místo výkonu práce: VLW , spol. s r.o., Žleby 95, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Radim Hrubý, tel.: +420 603 814 597, e-mail: mhruby@vlw.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SPŠ nebo SOU s výučním listem/maturitou v technickém 
směru nebo v oboru: mechanik strojů a zařízení, opravář zemědělských 
strojů, automechanik, elektromechanik apod., praxe v opravárenství 
stavební techniky, zemědělské techniky nebo automobilů, znalost práce 
na PC, ŘP skupiny B, samostatnost, flexibilita 
Pracovní náplň: servis a opravy stavebních strojů Takeuchi, záruční a 
pozáruční servis, předprodejní příprava nových strojů, provádění 
diagnostiky strojů a hledání závad, provádění údržby a oprav strojů v 
centrále firmy nebo formou výjezdů k zákazníkům 

Poslední změna: 
25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740400787 

 

Požadovaná profese: Automechanik 

  
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 
(7233) 

  Počet volných míst: 3 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Automechanik (oprava zemědělských strojů, vojenské techniky) 
 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102760777 

 

Požadovaná profese: Mechanik, opravář strojů a zařízení. 

  
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 
(7233) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STARDEX družstvo, IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic 

  Komu se hlásit: Martina Zugarová, tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadovaná vzdělání: Servis a opravy strojů a zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách. 
Požadavky: manuální zručnost, fyz. zdatnost, dobrý zdr. stav, 
bezúhonnost. 
Osobně: Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno, každou středu 10-12 hod. 

Poslední změna: 
22.8.2017 10:16:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11879510752 

 

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 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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: 
17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137660703 

 

Požadovaná profese: Manažeři kvality 

  Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství (31228) 

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: 
Pavlína Kristková, tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
pavlina.kristkova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme lídra kvality pro plastikářskou společnost ve Zlíně Malenovicích. 
Náplň práce: řízení a koordinace oddělení kvality a metrologie, 
zodpovědnost za certifikační a recertifikační audity společnosti, 
udržování a rozvoj systému řízení kvality dle normy ISO 9001, práce s 
technickou dokumentací, řešení reklamací.  
Požadujeme: znalost problematiky řízení jakosti, zkušenosti v oboru, 
znalost nástrojů kvality (např. FMAE, PPAP, 8DRCA, ISO atd.). Znalost 

http://portal.mpsv.cz/vm/11879510752
mailto:dzadverice@volny.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/10137660703
mailto:pavlina.kristkova@zelinger.cz


práce na PC, řidič. průkaz sk.B, znalost AJ, analytické myšlení, 
samostatnost, pečlivost a systematičnost, loajalita s firmou  
Výhody: PC, volnočasové poukázky, mimořádné prémie, mzdové 
podmínky v závislosti na iniciativě a praxi, pravidelné školení a kurzy, 
příspěvek na stravné, možnost osobního rozvoje 

Poslední změna: 
1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783610795 

 

Požadovaná profese: Mistr ve stavebnictví 

  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (3123) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 

  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Husičková, tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavebnictví 

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ stavební. Vhodné i pro absolventy, praxe není podmínkou. ŘP skupiny 
B. Nástup možný ihned. Práce po celé ČR. Zájemci zasílejte životopis na 
e-mail: info@4idea.cz 

Poslední změna: 
30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771510724 

 

Požadovaná profese: Mistr v kovovýrobě 

  Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Romana Malá, tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PROFIL UCHAZEČE:  
*vyučen v oboru 
*znalost problematiky svařování 
*Zkušenost s vedením lidí  
*Všeobecné technické znalosti a zkušenosti.  
*Organizační schopnosti, přirozená autorita, zručnost.  
*Základní orientace v technické dokumentaci. *trestní bezúhonnost.  
 
NÁPLŇ PRÁCE:  
*Organizace a zadávání práce na směně  
*Dvousměnný, v případě potřeby třísměnný provoz.  
*Nástupní mzda - 28 000 Kč 
 
Váš životopis prosím zašlete e-mailem.  
 
Těšíme se na Vás!  

Poslední změna: 
3.8.2017 17:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 13100980730 

 

Požadovaná profese: Montážníci 

  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 
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  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 4.9.2017 do 31.8.2018 

  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 7000 Kč, Příspěvek na 
stravování. 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006480711 

 

Požadovaná profese: Montéři strojů a zařízení 

  Montážní dělníci mechanických zařízení (82110) 

  Počet volných míst: 5 

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. Jana Tomečková, tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz, 
adresa: Strážná 5181, 760 01 Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zkušenosti se stavbou strojů dle výkresové dokumentace, 
výborná orientace ve výkresové dokumentaci, ochota zdokonalovat se a 
vzdělávat v oboru, komunikační a organizační schoposti pro práci v týmu, 
schopnost a ochota pracovat v ČR i v zahraničí, řidičský průkaz skupiny 
B, znalost anglického jazyka výhodou, praxe výhodou. 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057270784 

 

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 1.8.2017 
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  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž sil a strojních komponentů  
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076120794 

 

Požadovaná profese: Dělník ve výrobě na montážní lince 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Global Personnel Agency s.r.o., IČ 29051339 

  Místo výkonu práce: 
Global Personnel Agency s.r.o. - Slušovice, Greinerova 54, 763 15 
Slušovice 

  Komu se hlásit: Peter Halajko, tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 85 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: balenie a obsluha 
Požadavky: pracovitost, pečlivost, ochota pracovat přesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajinského nebo srbského 
jazyka. 
Výhody: stravenky, podnikové stravování 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890770769 

 

Požadovaná profese: Dělník ve výrobě na montážní lince 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Global Personnel Agency s.r.o., IČ 29051339 

  Místo výkonu práce: Global Personnel Agency s.r.o. - Cecilka, Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Peter Halajko, tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola a orezavání plastových výrobku, obslua stroju na 
výrobu plst.výrobku 
Požadavky: pracovitost, pečlivost, ochota pracovat přesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajinského nebo srbského 
jazyka.: 
Výhody: stravenky, podnikové stravování 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890760778 

 

Požadovaná profese: Dělník ve výrobě na montážní lince 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Global Personnel Agency s.r.o., IČ 29051339 
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  Místo výkonu práce: Global Personnel Agency s.r.o. - Březová, Březová 181, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Peter Halajko, tel.: +420 774 408 650, e-mail: p.halajko@global-pa.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: balenie a obsluha 
Požadavky: pracovitost, pečlivost, ochota pracovat přesčas a o víkendu 
jestli to výroba vyžaduje, základní znalost Ukrajinského nebo srbského 
jazyka. 
Výhody: stravenky, podnikové stravování 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890750787 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

  Počet volných míst: 5 

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: Adéla Vaculová, tel.: +420 577 113 577, e-mail: vaculova@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 16.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výrobě kartonáže, pracovní doba 6-14h, aktuální 
pro OZP.  
Vhodné pro ženy 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
28.8.2017 10:17:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11991320712 

 

Požadovaná profese: Montážní pracovníci 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 

  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Miroslava Krajíčková, tel.: +420 724 555 092, e-mail: krajickova@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o montážní práce v zahraničí (převážně Německo). 
Zkušenost s montáží sádrokartonu, podlahářské práce nebo práce vodo-
topo vítany. 
Pracovní poměr na dobu určitou s možným prodloužením na dobu 
neurčitou 

Poslední změna: 17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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13162010705 
 

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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 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: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11481230789 

 

Požadovaná profese: Montéři, dopravci kuchyní a nábytku 

  Montážní dělníci výrobků a zařízení (821) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: XLMX obchodní, s. r. o., IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, třída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka, e-mail: manager.zi@moebelix.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 27 000 do 33 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe s montováním kuchyní výhodou. 
Práce pondělí až pátek - víkendy volné 
Výhody: benefity, výkonnostní prémie, diety, slevy na kompletní služby a 
sortiment společnosti. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182240734 

 

Požadovaná profese: Montážní dělníci výrobků z kovů 

  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 

  Počet volných míst: 12 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449 

  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
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  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zaučení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 
10-16 hod. 

Poslední změna: 
28.8.2017 15:46:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590750773 

 

Požadovaná profese: Montážní dělník výrobků z kovů 

  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 

  Počet volných míst: 20 

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 1.5.2017 

  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: 
17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10023270737 

 

Požadovaná profese: Montážní dělník výroby palet 

  Montážní dělníci výrobků z kovů (82191) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Romana Malá, tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
*práce na vrtačce, lisu, ohýbačce, pilce, broušení 
*dokončovací práce – měření a rovnání 
 
Profil zájemce 
*spolehlivý 
*fyzicky zdatný 
*praxe v kovovýrobě výhodou 
 
Nabízíme 
*stabilní zázemí výrobní společnosti 
*práce na HPP 
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*odpovídající finanční ohodnocení 
*dotované závodní stravování 
*pracoviště v bezprostřední blízkosti železniční zastávky 

Poslední změna: 
5.8.2017 01:49:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 13100990721 

 

Požadovaná profese: Montáž podlah, panelů, oken, dveří obytných modulů 

  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o., IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 

  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka, tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž podlah, panelů, oken, dveří 
 
Pracovní náplň:  
- montáž izolovaných podlah, montáž příček a panelů obytných modulů 
Nebo 
- montáž oken a dveří obytných modulů 
 
Požadavky:  
- SOU, SŠ vzdělání  
- orientace ve výkresové dokumentaci  
- flexibilitu, ochotu pracovat ve 2 směnném provozu  
- Vyučený tesař/stolař výhodou 
 
Nabízíme:  
- Stabilní zázemí ryze české výrobní společnosti  
- Motivující mzdové ohodnocení  
- Program benefitů  
- Nástup dle dohody  
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím, zašlete svůj životopis na adresu 
jitka.motylova@koma-modular.cz  

Poslední změna: 
22.8.2017 12:26:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12504790794 

 

Požadovaná profese: Montážní a manipulační dělník 

  Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Montáž plastových dílů pro automobilový průmysl. Požadujeme manuální 
zručnost. Benefity: stravenky,týden dovolené navíc,odměna za docházku. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12294670752 

 

http://portal.mpsv.cz/vm/13100990721
http://www.koma-modular.cz/
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http://portal.mpsv.cz/vm/12504790794
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mailto:chludova@konform-zlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12294670752


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 5.6.2017 

  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: 
1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793590737 

 

Požadovaná profese: Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení Zlín 

  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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní Vaší práce bude především realizace zabezpečovacích a 
kamerových systémů, přípojek k internetu našich zákazníků a jejich 
následný servis. Dle svých schopností se můžete podílet také na výstavbě 
naší sítě. Musíte být připraven/a vykonávat taky správce PC sítě, která 
obnáší konfiguraci většinou systému Windows a dalších prvků v síti 
(tiskárny, telefony apod.) Očekáváme od Vás aktivní přístup a zájem o 
osobní rozvoj.  
Požadujeme: dobrou znalost současných bezdrátových sítí v pásmech 5 a 
2.4GHz (především MikroTik, UBNT), konfigurace zabezpečovacích 
systému JABLOTRON nebo PARADOX, montáž a konfiguraci 
analogových nebo IP kamerových systémů, schopnost práce ve výškách, 
manuální zručnost a fyzickou zdatnost, dobrou znalost OS Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10, orientaci na zákazníka, slušné vystupování, 
samostatnost a systematičnost, pečlivost, 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 
 

Poslední změna: 
15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870700790 

 

http://www.obsidiancz.cz/
mailto:david.kozubik@obsidian.glass
http://portal.mpsv.cz/vm/12793590737
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Požadovaná profese: Technici elektro slaboproud 

  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (74132) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MGM COMPRO s.r.o., IČ 03093212 

  Místo výkonu práce: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Pavlína Mikulenčáková, e-mail: mikulencakova@mgm-compro.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ vzdělání ukončené maturitou (výuč. listem) v oboru 
elektroniky-slaboproudu, přehled v mech. součástkách a schopnost číst 
schémata, zkušenost s prací s osciloskopy a další měřicí technikou, 
porozumění anglicky psanému textu - popisy součástek nejsou vždy 
česky, uživatelskou znalost práce na PC a s MS Office  
Náplň práce: servis procesorové a výkonové techniky, mechanické práce 
na kompletaci elektroniky do celků, obsluha přesných strojů výrobní linky 
(např. osazovacího automatu)  
Výhody: příspěvek na stravování, odborné vzdělávání 
o Navštivte rovněž naše webové stránky: http://www.mgm-
compro.cz/kariera 
V případě zájmu zašlete životopis spolu s krátkým motivačním dopisem 
na e-mail. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240420752 

 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 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: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232490711 

 

Požadovaná profese: Montéři lan a zdvihacích zařízení. 

  Montéři lan a zdvihacích zařízení (72150) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STARDEX družstvo, IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic 

  Komu se hlásit: Martina Zugarová, tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 

mailto:mikulencakova@mgm-compro.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13240420752
http://www.tcservis.cz/
mailto:kariera@tcservis.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13232490711
mailto:zugarova@servismk.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Požadovaná vzdělání: Montáž strojů a zařízení 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce ve výškách. 
Požadavky: manuální zručnost, fyz. zdatnost, dobrý zdr. stav, 
bezúhonnost. 
Osobně: Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno, každou středu 10-12 hod. 

Poslední změna: 
28.8.2017 15:46:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11879560707 

 

Požadovaná profese: Kooperanti - nákupčí 

  Nákupčí (33230) 

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 1.5.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: aktivní vyhledávání nových dodavatelů v oblasti přesné 
strojírenské výroby, zadávání strojních dílců do kooperace, cenová 
jednání s dodavateli, dohled nad kvalitou a termíny zadávaných dílců, 
řešení reklamací u zadávaných dílců 
Požadujeme strojírenské vzdělání, výbornou znalost čtení výkresové 
dokumentace, minimálně 2letou praxi v oboru nákupu - kooperace, 
znalost práce na PC-Windows office, ŘP skupiny B, komunikativnost  
Výhody: 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, roční 
odměny, možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
27.4.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12582160710 

 

Požadovaná profese: Nákupčí 

  Nákupčí (33230) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o., IČ 15527743 

  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel., tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úspěšná a stabilní strojírenská výrobní společnost nabízí příležitost pro 
kandidáty s praxí v nákupu. Na této pozici budete zodpovědný/á za: 
Zaštiťování procesu nákupu, kooperační výroby, vyjednávání podmínek, 
uzavírání smluv, výběrová řízení na dodavatele, hledání úspor 

http://portal.mpsv.cz/vm/11879560707
mailto:sabina.siskova@mevi.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12582160710
mailto:tomas.vlach@stoecklin.com


Požadujeme: ŘP skup. B, komunikativní znalost AJ nebo NJ, vzdělání 
nebo praxe ve strojírenství výhodou. 
Výhody: příspěvek na důchodové připojištění, závodní stravování 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050500766 

 

Požadovaná profese: MECHANIK NÁSTROJÁŘ 

  Nástrojaři (72221) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stabilní strojírenská společnost přijme kolegu na nově vytvořenou 
pracovní pozici: 
MECHANIK – NÁSTROJAŘ 
Máte technické vzdělání a praxi v oblasti strojírenské výroby? 
Disponujete technickým myšlením a zdravým selským rozumem a hledáte 
novou profesní výzvu ve stabilní české výrobní společnosti? Láká Vás 
práce na pozici MECHANIKA-NÁSTROJÁŘE? Pak neváhejte a zašlete nám 
Váš životopis! 
Na co se můžete těšit? stabilní zázemí zavedené;společnosti a 
dlouhodobá spolupráce je samozřejmostí, můžete počítat s odpovídajícím 
mzdovým ohodnocením včetně 13. mzdy;budete pracovat v moderním 
prostředí s inovativními technologiemi, čekají na Vás další benefity jako je 
příspěvek na zdraví, relaxaci a stabilizační příspěvek, závodní stravování, 
aj. 
Co Vás čeká?Montáž lisovacích nástrojů, sestav dílů v souladu s 
výkresovou dokumentací a technologickým postupem;Zkoušení a 
předávání nástrojů a forem ve firmě i u zákazníka 
Co byste měl/a splňovat?SOU/SŠ technického zaměření; výhodou bude 
zkušenost s montáží nástrojů;neobejdete se bez orientace v technické 
dokumentaci;zručnost, preciznost, pečlivost; pokud máte chuť a zápal 
pro do práce, pak je místo téměř Vaše 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12817520734 

 

Požadovaná profese: Nástrojáři pro údržbu a opravy vstřikovacích forem 

  Nástrojaři (72221) 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní dovednost soustružení, frézování a broušení, 
manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost, zkušenost s úpravou forem 
vítána, není však podmínkou 
Náplň práce: údržba a menší opravy vstřikovacích forem 

http://portal.mpsv.cz/vm/13050500766
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Výhody: stravenky v hodnotě 80 Kč za směnu, čtvrtletní prémie, 
volnočasové poukázky, penzijní připojištění, firemní akce, školení 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935940759 

 

Požadovaná profese: Business developer 

  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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: flexibilita, proaktivnost, výborné schopnosti při práci s PC, 
cizí jazyky výhodou, samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost 
Požadavky: rozvijení a projekt managment těchto projektů: 
Pestik.cz 
Semena-marihuany.cz 
LazenskaKava.cz 
HubertLuhacovice.cz 
LuhovanyVincent.cz  
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830230741 

 

Požadovaná profese: Obchodní konzultanti \ prodejní partneři (mluvící vietnamsky) 

  Obchodní referenti (33392) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dotykačka s.r.o., IČ 26922312 

  Místo výkonu práce: Dotykačka s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Dušan Ondruš, tel.: +420 778 031 816, e-mail: dusan.ondrus@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: znalost vietnamského jazyka, dobré komunikační 
schopnosti, chuť učit se novým věcem, řidičský průkaz skupiny B 
výhodou 
Nabízíme: pravidelný měsíční příjem, služební benefity, online podporu, 
odborné zaškolení, možnost kariérního růstu, pružná pracovní doba, 
zázemí stabilní a prosperující společnosti, nástup možný ihned, možnost 
práce v místě bydliště, pracovní poměr na HPP či DPP 
Náplň práce: nábídka kompletního řešení v rámci EET pro všechny typy 
zákazníků, profesionální poradenská činnost pro elektronickou evidenci 
tržeb, péče o stávající klientelu, komunikace se zákazníky, uzavírání 
smluv, řešení reklamací 
Výhody: služební benefity  

http://portal.mpsv.cz/vm/12935940759
mailto:prace@pestik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12830230741
mailto:dusan.ondrus@email.cz


Poslední změna: 
8.1.2017 00:35:20, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11843760723 

 

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: Kočičková Renata, e-mail: kocickova@spojmat.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 1.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, obchodní dovednosti (praxe v oboru 
výhodou), znalost AJ na komunikativní úrovni, výhodou znalost NJ, 
samostatnost, ochota učit se novým věcem, 
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 - 16:00 hod.  
Výhody: zaměstnanecké benefity - stravenky, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy 
Nástup možný dle dohody. 

Poslední změna: 
23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676340726 

 

Požadovaná profese: Obchodník/ce – cloudové služby 

  Obchodní referenti (33392) 

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: Tomáš Ševčík, tel.: +420 607 089 773, e-mail: tomas.sevcik@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín,Tř. T. Bati  
- Pracovní náplň - Aktivní prodej – nabízení služeb privátního a veřejného 
cloudu, Vyhledávání nových obchodních příležitostí, Udržování a 
prohlubování současných obchodních vztahů, Komunikace s klíčovými 
obchodními partnery, Zpracování přijatých poptávek od zákazníků, tvorba 
nabídek, vyřizování objednávek od zákazníků, Efektivní spolupráce s 
ostatními odděleními zaměstnavatele, Odpovědnost za plnění 
stanovených cílů 
- Požadavky: Min. středoškolské vzdělání s maturitou, Prokazatelné 
obchodní zkušenosti, Orientace v oblasti IT a zájem o aktuální dění v 
oboru, Dobrá znalost MS Office, Orientace v licenční politice Microsoftu 
výhodou, Komunikativnost a řešení problémů, Ochota učit se novým 
věcem, Řidičský průkaz skupiny B, Samostatnost a spolehlivost 
- Nabízíme: Hlavní pracovní poměr, Profesní a osobnostní růst v 
dynamické společnosti, Školení, Práce s moderními technologiemi, 
Firemní benefity, Firemní automobil i pro soukromé účely, Nástup možný 
ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 

http://portal.mpsv.cz/vm/11843760723
mailto:kocickova@spojmat.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12676340726
http://www.nwt.cz/
mailto:tomas.sevcik@nwt.cz


tomas.sevcik@nwt.cz 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 11644850777 

 

Požadovaná profese: Obchodník/Marketér pro LazenskaKava.cz 

  Obchodní referenti (33392) 

  Počet volných míst: 2 

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 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830220750 

 

Požadovaná profese: Referenti energetické úspory 

  Obchodní referenti (33392) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZM Energy s.r.o., IČ 28831128 

  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 31 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Návštěva předem navolané klienteli (za pomoci našeho Call centra). 
Výpočet úspory a nalezení možnosti ušetření pro klienta. 
Požadujeme: hlavně chuť růst a pracovat na sobě. Vše potřebné Vás 
naučíme. 
Výhody: 7 navolaných schůzek/den, pasivní příjem, kariéra, automobil, 
PHM, BONUSY, kompletní zaškolení 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309450739 

 

Požadovaná profese: Referenti nákupu 

  Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/11644850777
mailto:prace@pestik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12830220750
mailto:zlin@zmenergy.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12309450739
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: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání ukončené maturitou, aktivní znalost AJ 
(slovem i písmem), znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel), řidičský 
průkaz skup. B, komunikativnost, samostatnost, časovou flexibilitu, 
analytické schopnosti, důslednost, schopnost práce v týmu, výhodou je 
praxe v oblasti nákupu, či logistiky 
vyřizování poptávek, objednávek a jejich zpracování v ERP 
Náplň práce: zodpovědnost za nákup a logistiku svěřeného sortimentu, 
každodenní komunikace s dodavateli, vyjednávání o změnách a 
dodávkách, komunikace s obchodními zástupci, prodejním oddělení a 
skladem, komunikace s ostatními členy týmu ohledně plánování 
objednávek 
a vyřizování reklamací 
Nabízíme: široké spektrum zaměstnaneckých benefitů, individuální 
přístup ke každému pracovníkovi, možnost osobního rozvoje a 
perspektivu růstu i v rámci holdingu, jazykové a odborné vzdělávání 
Písemnou žádost se stručným životopisem a dosavadní praxí zasílejte 
prosím na e-mailovou adresu lenka.kunzova@pipelife.com nebo poštou 
na adresu: Pipelife Czech s.r.o., Lenka Kunzová, Kučovaniny 1778, 765 02 
Otrokovice, tel.: 577 111 265, mobil 603 144 902. Uzávěrka přihlášek je do 
30.11.2015. 

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830190777 

 

Požadovaná profese: Referenti obchodního úseku pro tuzemský trh 

  Obchodní referenti (33392) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ minimálně SŠ vzdělání, uživatelská znalost AJ, práce s PC 
(Word, Excel, PowerPoint); řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, 
komunikativní schopnosti na dobré úrovni, zkušenosti s obchodní 
činností výhodou, asertivita, dobrá orientace při řešení nové 
problematiky, flexibilita, samostatnost a schopnost samostudia, logické 
uvažování, ochota absolvovat služební cesty v tuzemsku, reprezentativní 
vystupování a schopnost vyjednávání, ochota práce i v teamu, aktivní 
přístup k svěřené problematice, schopnost zvládat stresové situace.  
Bydliště: Zlín a blízké okolí 
Náplň práce: nabídková činnost a prodej specifického sortimentu, 
marketing a propagace, příprava a tvorba obchodních strategií, 
komunikace s tuzemskými partnery, vyhledávání nových zákazníků, 
fakturační činnost včetně komplexního vyřízení obchodních 
případů/objednávek, účast na prezentačních akcích. 
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zasílejte své životopisy s 

mailto:lenka.kunzova@pipelife.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12830190777
http://www.egozlin.cz/
mailto:sekretariat@egozlin.cz


uvedením pozice v předmětu na e-mail sekretariat@egozlin.cz. 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154540735 

 

Požadovaná profese: Referenti obchodního úseku pro zahraniční trh 

  Obchodní referenti (33392) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ minimálně SŠ vzdělání, výborná znalost AJ (slovem i 
písmem) a znalost dalšího světového jazyka výhodou (španělština), 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 zahraniční 
atd. 
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zasílejte své životopisy s 
názvem volné pracovní pozice v předmětu na e-mail 
sekretariat@egozlin.cz  

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169790784 

 

Požadovaná profese: Referenti technického oddělení - projektoví manageři 

  Obchodní referenti (33392) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického 
směru, základní orientace v technické a výkresové dokumentaci, vysoké 
osobní nasazení, zodpovědnost a schopnost učit se nové problematice, 
ŘP sk. B, aktivní řidič 
Náplň práce: příprava a administrace projektů, vedení dokumentace, 
evidence technických norem, zpracování odborných rešerší a dalších 
rozborů, spolupráce na zpracování obchodních nabídek, certifikace 
výrobků, spolupráce na přípravě auditů v rámci ISO 9001 
Uvedené měsíční mzdy je možné dosáhnout po zapracování. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13154540735
http://www.egozlin.cz/
mailto:sekretariat@egozlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13169790784
http://www.egozlin.cz/
mailto:sekretariat@egozlin.cz


Nástup od 1. 9. 2017 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: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154550726 

 

Požadovaná profese: Samostatný odborný referent 

  Obchodní referenti (33392) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: T R I O D O N , spol. s r.o., IČ 44003978 

  Místo výkonu práce: 
T R I O D O N , spol. s r.o. - Malotova, areál Svitu, Malotova 5614, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Doleželova Věra, e-mail: dolezelova@triodon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: referent nákupu a odbytu v sortimentu drogerie, úklidové 
prostředky, papírenského zboží a ochranných pracovních prostředků a 
pomůcek, práce na PC, příjem a vyřizování objednávek, úprava ceníků, 
tvorba tabulek, katalogů, telefonická a elektronická komunikace, práce ve 
skladovém programu, vedení administrativy, administrace webových 
stránek 
Požadavky: aktivní znalost práce na PC - Word,Excel, pracovní zkušenosti 
výhodou, velmi dobré komunikativní a organizační schopnosti, 
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, velkou výhodou znalost programu 
Corel a úprava fotografií 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232470729 

 

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 12.6.2017 

  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), 

http://portal.mpsv.cz/vm/13154550726
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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: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830210759 

 

Požadovaná profese: Obchodní referenti (33392) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TZ Therm, a. s., IČ 04471792 

  Místo výkonu práce: Svat. Čecha 302, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková, e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je styk s investory, zpracovávání nabídek do veřejných 
zakázek a vedení týmu.  
Požadujeme samostatnost, dobrou komunikaci, ovládání PC a internetu 
na uživatelské úrovni. Dále požadujeme řidičský průkaz, praxe v oblasti 
veřejných zakázek výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129030705 

 

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 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
23.8.2017 00:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050340716 

 

Požadovaná profese: Obchodně-technický zástupce - Zlín 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/12830210759
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  Firma: SALVATOR STŘECHY s.r.o., IČ 25546601, http://www.salvatorstrechy.cz 

  Místo výkonu práce: SALVATOR STŘECHY s.r.o. - ZLÍN, Nábřeží 730, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Naděžda Tománková, tel.: +420 573 501 756, e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz, adresa: Loukov 90, 768 75 Loukov 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, výkonnostní odměny, věrnostní odměny, služební auto, 
mobilní telefon, notebook 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín 
- Náplň práce: aktivní prodej střešního, stavebního a izolačního 
sortimentu, péče o stávající zákazníky a vyhledávání nových obchodních 
příležitostí, komunikovat se zákazníky, poskytovat poradenství 
zákazníkům ohledně střech a střešního materiálu, zpracovávat cenové 
nabídky, pravidelný reporting vedení společnosti, plnění obchodních cílů 
- Požadujeme: SŠ vzdělání nejlépe technického nebo obchodního směru, 
komunikativnost, odpovědnost a samostatnost, zkušenost s aktivním 
prodejem, obchodní talent, velmi dobrý zákaznický přístup (vstřícnost), 
časovou flexibilitu, ochotu učit se novému a dále se vzdělávat, znalost 
práce s PC (MS Office, MS Outlook), znalost střešního sortimentu 
výhodou, ŘP sk. B, aktivní řidič 
- Nabízíme: práci na HPP, výkonnostní odměny, věrnostní odměny, 
služební auto i k soukromým účelům, mobilní telefon, notebook, 
příležitosti a podporu k dalšímu rozvoji, pravidelná školení, nástup možný 
ihned 
- Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-
mail: nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12989660717 

 

Požadovaná profese: Obchodní poradci 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Varnea a.s., IČ 26168944 

  Místo výkonu práce: Varnea a.s. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Barbora Wild, e-mail: varnea@varnea.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontakt se zákazníky, pořizování objednávek, realizace 
objednávek ve spolupráci s velkoobchodem. 
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, hlavní pracovní poměr nebo OSVČ, 
motivující finanční ohodnocení, zajímavé prémie a bonusy, seriózní 
pracovní podmínky, služební vozidlo, mobilní telefon 
Požadavky: obory z oblasti gastronomie, znalost svěřené oblasti, 
gastronomických provozoven, školních jídelen, vývařoven, praxe v oboru 
minimálně na velkoobchodní úrovni, obchodní schopnosti a zkušenosti, 
příjemné vystupování a komunikativnost, flexibilita a spolehlivost, 
uživatelská práce na PC, ŘP sk. B 
Výhody: zajímavé finanční bonusy v závislosti na výši dosaženého 
obratu. 

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

http://www.salvatorstrechy.cz/
mailto:nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz
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mailto:varnea@varnea.cz


12927730776 
 

Požadovaná profese: Obchodní reprezentanti 

  Obchodní zástupci (33220) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Nexus Business s.r.o., IČ 01725416 

  Místo výkonu práce: Nexus Business s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Čaňková, e-mail: pohovor@nexusbusiness.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše společnost, zabývající se energetikou a telekomunikačními 
službami, příjme nové zaměstnance na pracovní pozici - obchodní 
zástupce.  
Požadujeme: komunikační schopnosti, reprezentativní vystupování, 
samostatnost a odpovědnost za svou práci, chuť učit se. Praxe není 
podmínkou 
Pracovní náplň: jednání se zákazníky - předem sjednané schůzky - 
prezentace společnosti a produktů, poradenská činnost, péče o stávající 
klienty.  
Nabízíme: zaměstnání na hlavní pracovní poměr = pracovní smlouva, fixní 
plat, služební telefon + paušal, možnost příspěvku na dopravu, náborový 
příspěvek.  
Výhody: mobilní telefon + paušal, příspěvek na dopravu, firemní akce, 
teambuildingy 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011930753 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce - aukce energií 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ATJ Energo s. r. o., IČ 03055906 

  Místo výkonu práce: 
ATJ Energo s. r. o. - nám. T.G. Masarykova, Zlín, nám. T. G. Masaryka 588, 
760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Tomáš Zaorálek, BA, tel.: +420 603 516 394, e-mail: 
tomas.zaoralek@atjenergo.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: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

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

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody práce u nás: Call centrem dohodnuté schůzky, férový produkt s 
vysokou úspěšností prodeje (zastupujete zájmy zákazníka, ne 
dodavatele), skvělá odměna za kvalitně odvedenou práci 
Požadavky: pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost, trestní bezúhonnost, 
zkušenosti s prodejem energií výhodou, ne podmínkou 
Výhody: firemní auto - Pružná pracovní doba - Možnost kariérního růstu - 
Motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224810736 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce pro prodej obráběcích strojů 
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  Obchodní zástupci (33220) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ, popř. SŠ vzdělání, zkušenosti z obl. prodeje, schopnost 
telefonické komunikace v AJ, alespoň částečnou znalost soustruhů, 
znalost práce na PC - MS Excel, MS Word, Power Point, ŘP sk. B - aktivní 
řidič, samostatnost, časovou flexibilitu, chuť cestovat a jednat s lidmi, 
příjemné vystupování. 

Poslední změna: 
29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760900767 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce pro západní Evropu 

  Obchodní zástupci (33220) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: aktivní znalost NJ a AJ (slovem i písmem), zkušenosti s 
prodejem obráběcích strojů, komunikační schopnosti, flexibilitu, ochotu 
cestovat, ŘP sk. B 

Poslední změna: 
29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760890776 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci pro Západní Evropu 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MEDOKS, s.r.o., IČ 27732622 

  Místo výkonu práce: Všemina 249, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Vladimír Stomatov, tel.: +420 774 636 295, e-mail: medoks@medoks.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, ŘP sk. "B", znalost NJ, AJ, RJ - aktivně, 
znalost v oblasti obchodu, marketing a příbuzných oblastech 

Poslední změna: 
15.6.2017 13:25:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11669600715 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci v energetice 
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  Obchodní zástupci (33220) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZM Energy s.r.o., IČ 28831128 

  Místo výkonu práce: ZM Energy s.r.o. - Zlín - Lešetín IV., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@zmenergy.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 46 000 do 54 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocí navolaných schůzek naším specializovaným Call 
centrem, navštívíte 8 klientů denně. Vypočítáte úsporu a předvedete 
možnosti, které se nabízí. 
Požadujeme: Drive a tah na branku 
Výhody: automobil, PHM, 8 navolaných schůzek denně, kariéra, pasivní 
příjem z vlastního kmene, BONUSY, kompletní zaškolení v oboru 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12309460730 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci v energetice 

  Obchodní zástupci (33220) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Česká Regionální Energetika a.s., IČ 04549295 

  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: komunikativnost, flexibilitu, zodpovědnost a schopnost 
organizace, schopnost vést obchodní jednání, samostatnost 
Nabízíme: dlouhodobou spolupráci, vysoké finanční ohodnocení, služební 
automobil a příspěvek na pohonné hmoty, předem navolané schůzky 
našim Call centrem 
NEJEDNÁ SE O PODOMNÍ PRODEJ 
Výhody: kariérní růst, pasivní příjem ze smluv, kompletní zaškolení, 8 
navolaných schůzek denně 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333370745 

 

Požadovaná profese: Obchodníci - projekt manager 

  Obchodní zástupci (3322) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: INTERBO s.r.o., IČ 29354773 

  Místo výkonu práce: INTERBO s.r.o. - Diamond Design, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Přemysl Bolf, tel.: +420 773 784 338, e-mail: bolf@diamonddesign.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

mailto:zlin@zmenergy.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12309460730
mailto:zlin@cr-energetika.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12333370745
mailto:bolf@diamonddesign.cz


  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Firma DIAMOND DESIGN hledá pro svoji provozovnu ve Zlíně - projekt 
managera\obchodníka 
Nápň práce: vyhledávání nových obchodních příležitostí, práce se 
stávajícími obchodními kontakty, obchodní realizace zakázek s 
koncovými klienty, návrhy požadovaných realizací, kreativní a technický 
přístup, spolupráce na zajištění provozu showroomu. 
Požadujeme: časovou flexibilitu a samostatnost, znalost práce na pc - 
znalost google prostředí (mail, kalendář, kontakty, disk - dokumenty, 
hangout…..), řidičský průkaz skupiny B, příjemný vzhled a dobré 
vystupování, obchodní a oborové zkušenosti jsou výhodou 
Nabízíme: práci v malém kolektivu se zázemím velké značky, štědrý 
mzdový systém s možností velkého výdělku, moderní a příjemné zázemí a 
vybavení, časově flexibilní práci, školení a vzdělávání zaměstnanců 
Výhody: podíl na zisku, osobní automobil, notebook, mobilní telefon 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114390786 

 

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 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: získávání nových 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, motivační způsob odměňování 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076130785 

 

Požadovaná profese: Obchodníci, prodejci 

  Obchodní zástupci (33220) 

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: Barbora Slámová 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 12.7.2017 do 14.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 600 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabídka je pro Vás vhodná pokud: 
- baví Vás obchodování a máte s ním zkušenosti 
- jste člověk, který má rád výzvy 
- jste cílevědomá osobnost  
- víte, že dobrý obchod je jedině Win-Win 
- rádi prodáváte hodnotné služby 
- chcete být svým klientům nablízku 
- jste komunikativní, usměvavý a pozitivně smýšlející 
Náplň práce: převážně aktivní obchodování formou B2B, vyhledávání 
příležitostí k němu a následné udržování dobrých vztahů se zákazníky. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114390786
mailto:marcela.rychnovska@denik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13076130785
http://www.madio.cz/


Dále pak zapracování každého obchodu do informačního systému MADIO 
z.s. 
 
Přihlášení k výběrovému řízení - formulář na madio.cz v 
Kariera/Obchodník, prodejce 
 
Další informace o pracovní pozici a naší společnosti naleznete na webu 
http://www.madio.cz/index.php/pracovni-mista-clanek/obchodnik-
prodejce.html?utm_source=web&utm_medium=up&utm_campaign=up-
inz&utm_content=1 
kde nás můžete, v případě zájmu o pozici, jednoduše kontaktovat.  
Výhody: k uvedené odměně počítejte s dalšími odměnami z prodeje a za 
splněné cíle. Můžete také využít možnost home office. A proč být v 
MADIO? Protože obdobně, jako věříme svým službám, budeme věřit Vám 
a ve Vaše schopnosti. Protože v MADIO z.s. se orientujeme na řešení. 
Budeme Vás podporovat v tom, co Vám půjde a budeme společně rozvíjet 
Vaše talenty. 

Poslední změna: 
15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845820775 

 

Požadovaná profese: TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ pro tuzemsko 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HAKEL spol. s r.o., IČ 62028006 

  Místo výkonu práce: 

HAKEL spol. s r.o. - místo výkonu Jihomoravský, Moravskoslezský, 
Olomoucký a Zlínský kraj, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, 
Břeclav, Hodonín, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, 
Opava, Ostrava-město, Prostějov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Vyškov, Zlín, Znojmo 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Šmedková, tel.: +420 494 942 300, e-mail: info@hakel.cz, adresa: 
Bratří Štefanů 980, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb.  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ pro tuzemsko 
- PP na dobu neurčitou, práce z domova, nástup ihned 
- Náplň práce: zajištění podpory prodeje výrobků značky HAKEL pro 
Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj; 
vypracovávání technických řešení a obchodních nabídek; komunikace a 
osobní návštěvy velkoobchodů, projektantů, montážních firem a výrobců 
rozváděčů; sledování konkurenčních firem na trhu; účast na výstavách 
- Požadujeme: ukončené SŠ vzdělání s maturitou v oboru elektro; 
vyhláška č. 50/1978 Sb.; řidičský průkaz sk. B podmínkou; zkušenosti s 
problematikou přepěťových ochran výhodou; zkušenosti s obchodní 
činností, vedením odborných školení výhodou 
- Nabízíme: příspěvek na stravování, drobné občerstvení na pracovišti, 
příspěvek na vybrané kulturní události, pravidelné firemní akce, služební 
notebook a telefon, sick days, zázemí více než 20 let na trhu prosperující 
české společnosti 
- Životopisy prosíme zasílat na e-mail: info@hakel.cz 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 12805630765 

 

Požadovaná profese: TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ PRO TUZEMSKO 

  Obchodní zástupci (33220) 

http://portal.mpsv.cz/vm/12845820775
mailto:info@hakel.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12805630765


Pracoviště a kontakty 

  Firma: HAKEL spol. s r.o., IČ 62028006 

  Místo výkonu práce: 

HAKEL spol. s r.o. - místo výkonu Jihomoravský, Moravskoslezský, 
Olomoucký a Zlínský kraj, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, 
Břeclav, Hodonín, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, 
Opava, Ostrava-město, Prostějov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Vyškov, Zlín, Znojmo 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Šmedková, tel.: +420 494 942 300,724 576 170, e-mail: 
info@hakel.cz, adresa: Bratří Štefanů 980, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 3 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

TECHNICKO-OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ PRO TUZEMSKO 
- PP na dobu neurčitou, nástup ihned, práce z domova 
- Co bude Vaším úkolem: zajištění podpory prodeje výrobků značky 
HAKEL pro Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, 
Moravskoslezský kraj, vypracovávání obchodních nabídek a technických 
řešení, komunikace a osobní návštěvy velkoobchodů, projektantů, 
montážních firem a výrobců rozváděčů, sledování konkurenčních firem na 
trhu, účast na výstavách. 
- Požadujeme: ukončené SŠ vzdělání s maturitou v oboru elektro, 
vyhláška č. 50/1978 Sb. §5, řidičský průkaz sk. B, min. 1 rok praxe v 
oboru. 
- Výhodou bude, pokud budete mít: zkušenosti s problematikou 
přepěťových ochran, zkušenosti s obchodní činností, vedením odborných 
školení. 
- Co Vám můžeme nabídnout: práce z domova a v terénu, čtvrtletní 
odměny v rámci motivačního systému, příspěvek na stravování, příspěvek 
na vybrané kulturní akce, pružnou pracovní dobu, služební notebook a 
telefon, po zapracování zvýšení mzdy, zázemí prosperující české 
společnosti, která je na trhu více než 20 let. 
- V případě Vašeho zájmu zasílejte své životopisy na email: info@hakel.cz 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové, číslo volného 
místa: 13222220739 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Šárka Kazdová, IČ 41583281 

  Místo výkonu práce: Tlumačov, Dolní 588 

  Komu se hlásit: Zbořilová Marie, tel.: +420 720 406 255, e-mail: zborka62@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 30.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 100 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovníci pro sjednávání zakázek úklidových služeb v tuzemských i 
zahraničních firmách a domácnostech 
Požadujeme aktivní znalost AJ a NJ. 

Poslední změna: 
7.10.2016 00:45:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10347580731 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

mailto:info@hakel.cz
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  Firma: MSM, spol. s r.o., IČ 47546999 

  Místo výkonu práce: MSM, spol. s r.o. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Hana Pušecová, e-mail: msm@msmgroup.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Naše společnost MSM, spol. s r.o. hledá obchodního zástupce-odborného 
konzultanta se zaměřením na inkontinenční a transportní pomůcky pro 
kraje: Jihomoravský a Zlínský.  
Požadujeme vzdělání zdravotnického směru, min. SŠ/VOŠ, praxe v prodeji 
zdravotnických produktů výhodou, prezentační a organizační dovednosti, 
bydliště v regionu výhodou.  
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, zajímavou práci, služební vůz 
a logistické vybavení.  

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764360757 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 

  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Top activa group s.r.o., IČ 05074282 

  Místo výkonu práce: 
Top activa group s.r.o. - Malenovice, Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Michal Kocourek, e-mail: kariera.zl@topactiva.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řešení aktuální problematiky u klientů, následné 
vyhodnocení a realizace řešení. 
Požadavky: časová flexibilita, osobní přístup, dobré komunikační 
schopnosti.  
Výhody: firemní Automobil, tankovací karta, služební telefon 

Poslední změna: 
7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820570705 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jaroslav Kostera, J. K. FOOD, s. r. o., IČ 27780384 

  Místo výkonu práce: Jaroslav Kostera, J. K. FOOD, s. r. o. - Zlín a okolí, Zlín 

  Komu se hlásit: 
Pecháčková Pavlína, tel.: +420 778 529 527, e-mail: 
p.pechackova@kostera.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zkušeného obchodního zástupce s praxí. 
Jsme česká výrobní potravinářská firma s působnosti po celé české 
republice. 
Náplň práce: péče o stávající zákazníky, prodej, aktivace nových 
zákazníků. 
Požadujeme: časovou flexibilitu, příjemné vystupování, vynikající 

mailto:msm@msmgroup.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/12764360757
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mailto:p.pechackova@kostera.cz


komunikační, organizační a prezentační schopnosti 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114490793 

 

Požadovaná profese: Obkladači 

  Obkladači (71223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 

  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín 

  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 14.11.2016 

  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: 
19.7.2017 12:35:32, 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 

  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 27.10.2016 

  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: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725740726 

 

Požadovaná profese: Obkladači 

  Obkladači (71223) 

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 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obkladačské a drobné zednické práce ve Zlínském kraji 
Požadavky: nutná samostatnost, manuální zručnost a praxe v oboru 
Výhody: telefon 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764470755 
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Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice 

  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: UNIXAN s.r.o., IČ 29246008 

  Místo výkonu práce: UNIXAN s.r.o. - Zlín, Zlínská 314, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Kadlčíková Hana, tel.: +420 724 424 016, e-mail: 
otrokovice.unicorn@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

2x denní, 2x noční, 4.dny volno, na směně vždy ve dvojici,práce s lidmi, 
schopnost pracovat s hotovostí a kartami, příjem zboží, školení na sazku 
(zajistí zaměstnavatel) v noci starost - o čistotu čerpací stanice 
Výhody: stravenky 
Telefonicky Po-Pá 9-18 hod.  

Poslední změna: 
16.12.2016 00:03:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11740280735 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice 

  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (5245) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: UNIXAN s.r.o., IČ 29246008 

  Místo výkonu práce: UNIXAN s.r.o. Otrokovice, Zlínská 314, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Martin JANDA, tel.: +420 724 424 016, e-mail: otrokovice.unicorn@seznam.cz, 
adresa: Hodějice 302, 684 01 Slavkov u Brna 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 5.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 2x denní, 2x noční, 4.dny volno, na směně vždy ve dvojici, 
práce s lidmi, schopnost pracovat s hotovostí a kartami, příjem zboží, 
školení na sazku (zajistí zaměstnavatel) , starost - o čistotu čerpací 
stanice 

Poslední změna: 
4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614760761 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice. 

  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

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 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost. 
Telefonicky 9-18 hod. 
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Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951800744 

 

Požadovaná profese: Obsluha čerpací stanice. 

  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lenka Hilská, IČ 05281253 

  Místo výkonu práce: 
Lenka Hilská - Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 947, 766 01 Valašské 
Klobouky 

  Komu se hlásit: Lenka Hilská, tel.: +420 728 952 961 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na PC, práce s penězi, komunikativnost, příjemné vystupování, 
úklid. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129110730 

 

Požadovaná profese: Řidiči vysokozdvižného vozíku. 

  Obsluha jeřábů (83431) 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku 
výhody: 25 dní dovolené, příspěvek na penzijní připojištění 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169820757 

 

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 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Penzijní připojištění  
Podnikové stravování  
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Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Lakýrník v práškové lakovně. Podmínka: vyučení v oboru nebo praxe v 
lakovně.  

Poslední změna: 
28.8.2017 10:17:17, 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: 8 

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: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  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: 
9.8.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13125830772 

 

Požadovaná profese: Pomocník v lakovně 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

  Počet volných míst: 5 

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 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poslední změna: 
24.8.2017 14:25:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11828330739 

 

Požadovaná profese: Pracovníci lakovny 

  
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 
(81221) 

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: Bc. Jana Gerychová, tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. SŠ/SOU vzdělání, znalost technol.postupů stříkání, 
míchaní barev, samostatnost, spolehlivost, ochota učit se novým věcem, 
praxe podmínkou. 
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zaměstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity. 

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830300775 

 

Požadovaná profese: Pracovníci výroby nátěrových hmot 

  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (81319) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ROKOSPOL a. s., IČ 25521446 

  Místo výkonu práce: 
ROKOSPOL a.s. - provozovna Kaňovice, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice 
u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Eva Lečbychová, tel.: +420 577 110 111, e-mail: rokospol@rokospol.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pracovník do výroby rozpouštědlových nátěrových hmot 

Poslední změna: 
2.8.2017 00:35:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964250791 

 

Požadovaná profese: Pracovníci výroby nátěrových hmot - příprava, tónování, stáčení 

  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (81319) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ROKOSPOL a. s., IČ 25521446 

  Místo výkonu práce: 
ROKOSPOL a.s. - provozovna Kaňovice, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice 
u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Eva Lečbychová, tel.: +420 577 110 111, e-mail: rokospol@rokospol.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pracovník do výroby - příprava , tónování a stáčení barev 
Požadavky: praxe ve výrobě nátěrových hmot výhodou 

Poslední změna: 
2.8.2017 00:35:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964240703 

 

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 
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  Místo výkonu práce: Paseky 152, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Pešl Jan, tel.: +420 603 233 479, e-mail: pilapesl@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 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: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232430765 

 

Požadovaná profese: Dělník pilařské výroby, pomocný pilař 

  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (7521) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Milan Křupala, IČ 45688800 

  Místo výkonu práce: Dřevosklad Vizovice, Štěpská 1265, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Veronika Matějková, tel.: +420 775 780 886, e-mail: 
ucetnidrevosklad@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na pile - pomocný pilař, pořez dříví na pásové pile, impregnace 
dříví, manipulace dříví, pomocné práce na dřevoskladu. Práce je fyzicky 
náročná, vhodné pro fyzicky zdatné osoby.  
Požadavky:: Řidičský průkaz skupiny B, C, E výhodou. Trestní 
bezúhonnost. Praxe v oboru výhodou.  
Bezprostřední blízkost vlakového nádraží Vizovice. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky, e-mailem nebo osobně v areálu 
Dřevoskladu (Štěpská 1365, Vizovice) - PO - PA od 8:00 do 15:30. 

Poslední změna: 
29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943370765 

 

Požadovaná profese: Obsluha pojízdných zařízení a strojů - strojníci 

  Obsluha pojízdných zařízení (834) 

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.: +420 577 132 602 

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 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

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 buldozerů, traktorů, 
nakladačů nutností; strojní průkaz výhodou 
Náplň práce: obsluha stalince, buldozeru, nakladače, dozeru  
Výhody: pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou - 
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jistota stabilní firmy 
Hlásit se osobně nebo telefonicky Po-Pá 7:00 - 15:30 hod.  

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240370797 

 

Požadovaná profese: Obsluha ohraňovacího lisu 

  Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lumír Ilík, IČ 02609207 

  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tlumačov, Družstevní 901, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Miroslav Haluza, tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 7:00-15:30 hod 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12365370754 

 

Požadovaná profese: Obsluha tabulových nůžek a pásové pilky 

  Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lumír Ilík, IČ 02609207 

  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tlumačov, Družstevní 901, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Miroslav Haluza, tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114580712 

 

Požadovaná profese: Obsluha šestivřetenových automatů 

  Obsluha strojů a zařízení, montéři (8) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Forschner PTZ, spol. s r.o., IČ 25579258 

  Místo výkonu práce: 
Forschner PTZ, spol. s r.o. - Napajedla, 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 1.9.2017 

  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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13240370797
http://portal.mpsv.cz/vm/12365370754
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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: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182170797 

 

Požadovaná profese: Strojník míchačky - míchač betonu 

  Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky (81814) 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.3.2018 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Strojník výroby stavebních hmot, obsluha míchacího zařízení na 
betonárně v Otrokovicích. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo telefonicky od 7 
- 15 hodin. 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799780792 

 

Požadovaná profese: Operátoři strojů na výrobu vlnité lepenky - typ BHS 

  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Obaly Morava, a. s., IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 

  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Iveta Karasová, e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátora zvlňovacího stroje 
BHS 

Poslední změna: 
28.8.2017 13:39:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11818830753 

 

Požadovaná profese: Operátoři strojů na výrobu vlnité lepenky - typ BOBST 

  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Obaly Morava, a. s., IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 

  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Iveta Karasová, e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/13182170797
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  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátora zvlňovacího stroje 
BOBST 

Poslední změna: 
5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11818780798 

 

Požadovaná profese: Operátoři strojů na výrobu vlnité lepenky - typ MARTIN 

  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru (81710) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Obaly Morava, a. s., IČ 25252968, http://www.obalymorava.cz 

  Místo výkonu práce: Obaly Morava, a. s. - sídlo, tř. Tomáše Bati 1700, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Iveta Karasová, e-mail: iveta.karasova@obalymorava.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi a kompletní znalost práce operátora zvlňovacího stroje 
MARTIN 

Poslední změna: 
5.4.2017 01:22:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11818760719 

 

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.: +420 577 100 626,577 100 623, e-mail: 
vladimir.ries@eu.gc.com, vera.janeckova@eu.agc.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba izolačních skel, opracování, expedice skla  
Práce vhodná i pro ženy. 
Požadavky: ochota učit se novým věcem, spolehlivost, možnost 
dojíždění, časová flexibilita  
Výhody: náborový příspěvek, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 
stálým zaměstnancům příspěvek na penzijní a životní pojištění, 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205080742 

 

Požadovaná profese: Pracovníci do knihárny 

  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: Lubor Kaluža, Člen představenstva, e-mail: kariera@graspo.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
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  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu knih, katalogů a diářů 
pro celou Evropu nabízí pracovní pozici - Pracovnice knihárny 
Požadujeme: dobrou pracovní morálku, manuální zručnost a schopnost 
učit se novým věcem 
Jedná se o ruční práce při kompletaci knih, katalogů a diářů, obsluhu 
knihařských strojů a zařízení, nakládání složek do snášecích stanic a 
odběr hotových výrobků z knihařských linek  
 
Nabízíme: zajímavou práci v silné společnosti; odborné a kurzy; 
příspěvek na stravování; vánoční dárky; firemní akce a další benefity.  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225150721 

 

Požadovaná profese: Strojmistři seřizovači knihařských strojů a výrobních linek. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru (81430) 

  Počet volných míst: 5 

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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 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: 
7.7.2017 12:25:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10137650712 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě plastových oken 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutnost praxe v oboru - práce ve výrobě plastových oken, kompletní 
výroba plastových oken a dveří. 
Výhody: poskytnutí ubytování ve firemní ubytovně přímo v místě 
zaměstnání 

Poslední změna: 
29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10081750776 
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Požadovaná profese: Dělník plastikářské výroby (obsluha strojů a zařízení) 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 10 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

 
 
Náplň práce: obsluha linek na výrobu podlahových krytin, technických 
folií, granulátu a potisk fólií. 
Požadujeme:vyučení v oboru plastikář výhodou;  
základní znalost práce na PC;spolehlivost, samostatnost, flexibilita, 
zodpovědnost. 
Nabízíme:zázemí silné výrobní společnosti;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 firemní akce a další benefity);místo výkonu práce 
Napajedla; práce v 3 směnném nebo nepřetržitém režimu. 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041880764 

 

Požadovaná profese: Lisař/ka - plastikář/ka. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsl. vstřikolisu - vyjmutí výr. z lisu, oprac., kontr. a uložení 
do obalu. 
Požadavky: manuální zručnost. 
Benefity: stravenky, odměna za docházku, týden dovolené navíc, pololetní 
a roční odměny, 
pracoviště v centru Zlína. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11686790764 

 

Požadovaná profese: Obsluha recyklační linky v plastikářské výrobě 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REMAQ, s.r.o., IČ 26920051 

  Místo výkonu práce: tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Ing. Roman Velísek, vedoucí výroby, tel.: +420 733 735 208, e-mail: 
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roman.velisek@remaq.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha regranulační linky, operátor u regranulační linky, práce v 
manipulaci. 
Nabízíme věrnostní bonus 15.000 Kč, odměny za výkon, příspěvek na 
stravování. Průkaz VZV výhodou. Pracovní poměr na dobu určitou s 
možností prodloužení. 

Poslední změna: 
31.8.2017 14:16:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12710990775 

 

Požadovaná profese: Obsluha strojů - výroba plastových obalů 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Polfin Ploština, s. r. o., IČ 25530283 

  Místo výkonu práce: 
Polfin Ploština, s. r. o. - Loučka - sídlo, Loučka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální, e-mail: sykorova@polfin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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 
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: 
21.8.2017 14:17:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11304300752 

 

Požadovaná profese: Obsluha výrobních linek a zařízení 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

Pracoviště a kontakty 
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  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: Roman Janík, e-mail: roma.janik@zlin-precision.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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 70 Kč za směnu, volnočasové poukázky, penzijní 
připojištění, firemní akce 

Poslední změna: 
5.4.2017 01:22:03, 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: 4 

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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

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. 
Výhody: mimořádné odměny, příspěvek na dovolenou, 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. 
Příspěvek zaměstnavatele na ŽP, příspěvek na stravenky, závodní jídelna,  

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063950786 

 

Požadovaná profese: Operátor při výrobě plastových dílů 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 

  Místo výkonu práce: Slušovice 520, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Brunai Miloš, tel.: +420 778 088 339,778 088 994, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

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

Obsluha vstřikolisů, kontrola a balení plastových dílu. 
Výhody: příspěvek na stravu, doprava firemním busem, poskytujeme 
ubytováni 

Poslední změna: 
30.3.2017 00:49:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11060810770 

 

Požadovaná profese: Operátor při výrobě plastů 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 40 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 

  Místo výkonu práce: Slušovice 520, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Brunai Miloš, tel.: +420 778 088 339,778 088 994, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Slušovice - Nové Dvory, Areál Greiner assistec 
Náplň práce: obsluha vstřikolisů, balení plastových výrobků, vizuální 
kontrola, montáž 
Požadavky: manuální zručnost 
Výhody: doprava firemním busem Zlín - Slušovice - Zlín 
Osobně se uchazeči hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelář Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední změna: 
1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793530791 

 

Požadovaná profese: Operátor při výrobě plastů 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 

  Místo výkonu práce: Connections BDL, s. r. o. - Areál Svitu, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Miloš Brunai, tel.: +420 778 088 994,778 088 339, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Areál Svitu, ulice Šedesátá 5576, Zlín 
Náplň práce: obsluha vstřikolisů, balení výrobků, vizuální kontrola, 
montáž 
Požadavky: manuální zručnost 
Osobně se uchazeči hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelář Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední změna: 
1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793540782 

 

Požadovaná profese: Operátor při výrobě plastů 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420) 

  Počet volných míst: 20 
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: Connections BDL, s. r. o., IČ 04171888 

  Místo výkonu práce: Connections BDL, s. r. o. - Malenovice, Malenovice 1287, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Miloš Brunai, tel.: +420 778 088 994,778 088 339, e-mail: grofova@bdlsro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Malenovice  
Náplň práce: obsluha vstřikolisů, balení plastových výrobků, vizuální 
kontrola, montáž 
Požadavky: manuální zručnost 
Osobně se uchazeči hlásit v Motelu GOLF (Slušovice 520, 763 15 
Slušovice) - 1. patro, kancelář Connections BDL, Po-Pá 8 - 9 hod.  

Poslední změna: 
1.7.2017 00:55:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793550773 

 

Požadovaná profese: Gumař - operátor výroby. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 40 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 400 do 26 200 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  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:  
- výuční list,  
- 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: 8.8.2017 10:08:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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12497620748 
 

Požadovaná profese: Gumař - operátor výroby. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 5 

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 nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 400 do 26 200 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  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: 
12.8.2017 00:45:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12980260738 

 

Požadovaná profese: Gumař - strojník lisování, vulkanizace pryže (vulkanizér, lisař). 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MITAS, a. s., IČ 00012190, http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Anna Chomič, tel.: +420 267 112 617, e-mail: 
anna.chomic@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Dovolená navíc, týden dovolená nad rámec zákoníku práce  
Jiné výhody, Flexipassy 1500 Kč  
Podnikové stravování  
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Zvláštní prémie, 13.,14. mzda ve výši 95 % průměrné mzdy 

Poslední změna: 
18.7.2017 16:15:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11917670746 

 

Požadovaná profese: Gumaři - obsluha gumárenského stroje 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MITAS, a. s., IČ 00012190, http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Zlín Šedesátá, Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Marie Lubínková, tel.: +420 267 112 195, e-mail: 
marie.lubinkova@mitas-tyres.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, Flexipassy  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie, 13.,14. mzda 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutný dobrý zdravotní stav. 

Poslední změna: 
14.8.2017 10:16:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12178620728 

 

Požadovaná profese: Kalandrista gumař 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MITAS, a. s., IČ 00012190, http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Zlín Šedesátá, Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Eva Čechová, e-mail: eva.cechova@mitas-tyres.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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, benefity  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie, 13. +14. mzda 

Poznámka k volnému 
místu: 

dobrý zdravotní stav 

Poslední změna: 
22.8.2017 10:16:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13187400746 

 

Požadovaná profese: Lisař/ka pryže. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 15 

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 50, 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 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 

  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11845220767 

 

Požadovaná profese: Obsluha konfekčních strojů. 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (81410) 

  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MITAS, a. s., IČ 00012190, http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Ing. Anna Chomič, tel.: +420 267 112 617, e-mail: 
anna.chomic@trelleborg.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 500 do 24 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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. 

Poslední změna: 
18.7.2017 16:15:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11392790748 

 

Požadovaná profese: Gumaři - plastikáři 

  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GUMOTEX, akciová společnost, IČ 16355407 

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

  Komu se hlásit: Kouřilová Lenka, tel.: +420 739 555 026, e-mail: kariera@gumotex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: potřebná manuální zručnost a pečlivost 
Výhody: 25 dnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na 
Životní/Penzijní připojištění 

Poslední změna: 
20.7.2017 01:15:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12900010795 

 

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: 5 
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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: 
irena.heliskova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 18.7.2017 do 17.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha automatického lisu, odebírání 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: 
19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025360791 

 

Požadovaná profese: Dělník ve výrobě 

  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TOMATEX Otrokovice, a. s., IČ 25582232, http://tomatex.cz 

  Místo výkonu práce: TOMATEX Otrokovice, a. s. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Soňa Mokrošová, tel.: +420 727 901 113, e-mail: mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: areál Svit , budova č. 44. 
Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, vyučen či praxe v 
obsluze vulkanizačního lisu na výrobu obuvi.  
Náplň práce: obsluha vulkanizačního lisu na výrobu obuvi. 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12920890724 

 

Požadovaná profese: Obsluha obuvnického stroje - vstřikolisu 

  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: 
 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o obsluhu obuvnického stroje - vstřikolisu.Práce je vhodná pro 
muže. 
 
Požadujeme: aktivní přístup k práci, pečlivost, zodpovědnost, ochotu k 
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občasné práci přesčas. 
 
Nabízíme: zaučení na pracovní pozici, práci ve stabilní společnosti v 
jednosměnném provozu, pracovní smlouvu na dobu určitou s možností 
prodloužení na dobu neurčitou, odměny, závodní stravování, sick days. 
Nástup ihned nebo dle dohody. 

Poslední změna: 
24.8.2017 14:25:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13203030744 

 

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. - bud. 113, areál Svit 113. budova, 760 01 Zlín 

  Komu se hlásit: Jana Martinková, tel.: +420 573 776 286, e-mail: martinkova.jana@artissari.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11458580707 

 

Požadovaná profese: Šič(ka) obuvi 

  Obsluha strojů na výrobu obuvi (81561) 

  Počet volných míst: 10 

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 1.5.2017 

  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: 
18.8.2017 14:25:32, 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 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na šicí dílně v příjemném kolektivu. 

Poslední změna: 
14.10.2016 00:13:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427610741 

 

Požadovaná profese: Mísiči těsta 

  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jana Večerková, IČ 43431283 

  Místo výkonu práce: Jana Večerková - sídlo, areál ZEMET, Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Roslanovská Šárka, tel.: +420 777 717 846, e-mail: 
sarka.roslanovska@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění metody FEFO nebo FIFO při spotřebě surovin, 
kontrola trvanlivosti a senzorických vlastností před použitím, dávkování 
surovin - zápis do formuláře DÁVKOVÁNÍ SUROVIN, dodržování receptury 
a výrobních postupů, kontrola vzhledu vytvarovaných těst. korpusů, 
obsluha mích. zařízení + přední části výrobní linky (po pec), kontrola 
sklad. podmínek surovin ve skladu surovin (zápis do formuláře), údržba 
čistoty a pořádku prac. pomůcek, zařízení a prostředí 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182310768 

 

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 4.1.2017 do 3.1.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 800 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: 
5.2.2017 00:03:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11931610713 

 

Požadovaná profese: Pekař - pecák. 
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  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, 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 20.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 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: 
19.6.2017 15:25:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323600711 

 

Požadovaná profese: Pracovnice do výroby k balící lince - brigáda 

  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jana Večerková, IČ 43431283 

  Místo výkonu práce: Jana Večerková - sídlo, areál ZEMET, Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Roslanovská Šárka, tel.: +420 777 717 846, e-mail: 
sarka.roslanovska@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
- balení spotřebitelského balení do skupinového a ukládání na palety 
- obsluha balící linky 
- výstupní kontrola výrobků 
- vhodné pro studentky v průběhu letních prázdnin 
 
V případě zájmu zaměstnavatele kontaktujte e-mailem nebo telefonicky v 
pracovní dny od 8 - 16 hodin. 

Poslední změna: 
1.7.2017 02:00:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12958250759 

 

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.: +420 603 520 703, 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 20.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 
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  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba uzenin 
Osobní návštěva na pracovišti po telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
14.4.2017 01:05:40, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12342030711 

 

Požadovaná profese: Pražiči kávy 

  Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa (81607) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pestik s.r.o., IČ 02350530 

  Místo výkonu práce: Pestik s.r.o. - Hradisko, Hradisko 467, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Jana Páclová, e-mail: prace@pestik.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, schopnost práce na PC, zkušenosti s grafickými 
programy výhodou, vědomosti a dovednosti v oboru potravin, znalosti 
předpisů a norem, odborná znalost a rozhled v daném oboru kávy 
výhodou.  
Nabízíme velmi zajímavou práci na VPP, pružnou pracovní dobu, dobré 
finanční ohodnocení.  
Práce vhodná pro studenty, OSVČ. V oboru zaučíme. Místo výkonu práce 
jsou Luhačovice. 
Více na Lazenskakava.cz. Své životopisy zasílejte na email - 
prace@pestik.cz.  
 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050570703 

 

Požadovaná profese: Obsluha vyšívacího stroje, šití svršků 

  Obsluha šicích a vyšívacích strojů (8153) 

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 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na zaměstnance: praxe v oboru vítána (šití textilu nebo usní) 
zručnost, flexibilita. Náplň práce: Vyšívání na vyšívacím automatu, popř. 
šití na sloupovém stroji. 
První kontakt se zaměstnavatelem - e-mailem, telefonicky od 8 - 16 hodin 
nebo osobně od 8 - 14 hodin na pracovišti. 
Zaměstnanecké výhody : malý kolektiv, čisté a klidné pracoviště, 
stravování 

Poslední změna: 
17.8.2017 00:45:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025330721 

 

Požadovaná profese: obsluha bufetu 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (5246) 

  Počet volných míst: 12 

http://portal.mpsv.cz/vm/12342030711
mailto:prace@pestik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13050570703
mailto:info@live-x.cz
mailto:info@live-x.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13025330721


Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lukáš Dostálek, IČ 75347962 

  Místo výkonu práce: 
Lukáš Dostálek koupaliště Otrokovice, Mánesova 1629, 765 02 Otrokovice 
2 

  Komu se hlásit: 
Lukáš Dostálek, tel.: +420 724 593 966, e-mail: dostalek@ceskafinancni.cz, 
adresa: Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 20.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 75 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha bufetu na koupališti Otrokovice. Možnost odměn. Vhodné i pro 
studenty. 

Poslední změna: 
6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630430723 

 

Požadovaná profese: Obsluha restaurace rychlého občerstvení 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Casual food s.r.o., IČ 01581414 

  Místo výkonu práce: Casual food s.r.o. - provozovna Zlín, náměstí Práce 1099/1, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Jan Bartoník, tel.: +420 721 327 965, e-mail: bartonik.jan@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 18 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha zákazníků, práce na pokladně, příprava produktů, 
dochystávání surovin, rozvoz 
produktů po městě 
Požadavky: příjemné a úsměvavé vystupování, rychlost, důraz na kvalitu 
připravovaných produktů a čistotu provozu, praxe v oboru výhodou, 
řidičský průkaz, potravinářský průkaz 
Výhody: odměny z denních tržeb, procenta z měsíčního obratu, sleva na 
produkty 
Telefonicky 8-19 hod. 

Poslední změna: 
4.5.2017 01:17:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614830795 

 

Požadovaná profese: Obsluha v zařízení rychlého občerstvení 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AmRest s.r.o., IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: AmRest, s. r. o. - KFC Zlín, Zlín, náměstí Míru 174, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Lucie Nejezchlebová, e-mail: prace@jamesgrant.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 100 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému Tři typy náplní práce: 

mailto:dostalek@ceskafinancni.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12630430723
mailto:bartonik.jan@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12614830795
mailto:prace@jamesgrant.cz


místu: 1) práce na pokladně - komunikace s hosty, nabízení našich produktů, 
přijímání a vydávání finanční hotovosti, 
2) práce na servise - příprava sendvičů, příloh a salátů, 
3) práce v kuchyni - marinace masa, obalování a smažení. 
Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdnů od zaslání životopisu, berte 
to prosím tak, že byla dána přednost jiným kandidátům, kteří lépe 
vyhovují požadavkům na zadanou pozici. Velice děkujeme za pochopení. 
Výhody: firemní oblečení, strava za zvýhodněné ceny, finanční bonus (dle 
výkonů), věrnostní odměny. 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11825290759 

 

Požadovaná profese: Obsluha v zařízení rychlého občerstvení 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 

  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AmRest s.r.o., IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Petra Mandik, tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přípava, kompletace a prodej produktů  
Výhody: bonusy, věrnostní odměny 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12094870734 

 

Požadovaná profese: Pracovník restauračního provozu 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (5246) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AmRest s.r.o., IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Petra MANDIK, tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu, 
adresa: Evropská 2591/33e, Dejvice, 160 00 Praha 6 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 17 999 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava, kompletace a prodej KFC produktů. 
Nabízíme: zvýhodněné stravování, věrnostní odměny, bonusy z tržby. 
Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky 10 - 17 hodin nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560840789 

 

Požadovaná profese: Prodavači v rychlém občerstvení 

  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (52460) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Leona Antlová, IČ 75733536 

  Místo výkonu práce: Leona Antlová - Zlín, Sokolská 5300, 760 01 Zlín 1 

http://portal.mpsv.cz/vm/11825290759
mailto:petra.mandik@amrest.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/12094870734
mailto:petra.mandik@amrest.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/12560840789


  Komu se hlásit: Ivana Šiborová, tel.: +420 737 510 188 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej jídla 
Požadavky: zdravotní průkaz, spolehlivost, pracovitost 
Osobní návštěva na pracovišti po předchozí telefonické domluvě - Vršava 
- rychlé občerstvení před Kauflandem 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936140773 

 

Požadovaná profese: Obsluha galvanické linky 

  
Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů (81222) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: CVP Galvanika, s. r. o., IČ 47548282 

  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 1.3.2017 do 28.2.2019 

  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: 
30.3.2017 00:49:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12248880738 

 

Požadovaná profese: Lisař kovů (obsluha strojů a zařízení) 

  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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
obsluha lisu (vhodná i pro ženy), popř. kontrolní stanice, svářecího 
automatu´;práce na dvě směny 
Požadujeme:SOU strojní výhodou; schopnost soustředit se na 
jednoduchou činnost;práce ve směnném provozu;manuální zručnost, 
pečlivost 

http://portal.mpsv.cz/vm/12936140773
http://portal.mpsv.cz/vm/12248880738
http://rostra.cz/


Nabízíme:stabilní a perspektivní uplatnění v prosperující české 
společnosti; příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv;osobní a 
odborný rozvoj;poukázky na masáže;roční odměny; nástup možný 
ihned;příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, závodní 
stravování 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12627180738 

 

Požadovaná profese: DISPEČER ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

  Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií (81896) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 26 000 do 29 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a kontrolní prohlídky elektrorozvoden vysokého 
napětí a jiných energetických zařízení. 
Požadujeme: SŠ/vyučen v oboru elektro; platnost vyhlášky č. 50/1978 Sb., 
§6 bez omezení napětí; základní znalost práce na PC;  
samostatnost, odpovědnost, pečlivost, 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, příspěvek na závodní stravování, náborový 
příspěvek); místo výkonu práce Napajedla. 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13041990762 

 

Požadovaná profese: Slévárenský dělník - jaderna, formovna, tavírna 

  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 

  Počet volných míst: 10 

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 38,75 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  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 + 

http://portal.mpsv.cz/vm/12627180738
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domluva na prohlídce pracoviště.  

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13194290753 

 

Požadovaná profese: Slévárenští dělníci 

  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (81212) 

  Počet volných míst: 10 

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: Ing. Martin Pánek, tel.: +420 605 213 934, e-mail: panek@hamag.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
29.8.2017 10:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9533320730 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního automobilu, sk. C 

  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 25638955, http://www.sita.cz 

  Místo výkonu práce: 
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Otrokovice, Napajedelská 1552, Kvítkovice, 765 
02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Irena NEJEDLÁ, tel.: +420 770 121 425, e-mail: Irena.Nejedla@suez.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce 
" obsluha kolového nakladače 
" řízení vysokozdvižného vozíku 
" manipulace s odpadem 
" dodržování technologických a pracovních postupů v oblasti BOZP, PO a 
ŽP 
 
Požadujeme 
" SOU/SŠ  
" oprávnění na řízení kolového nakladače, průkaz strojníka 
" aktivní přístup k práci 
" ŘP sk B  
" samostatnost, pracovitost, svědomitost, spolehlivost a zodpovědnost 
 
Nabízíme 
" pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr, pravidelná ranní směna 
" stravenky, dovolená navíc a další firemní benefity 
 
nástup: ihned 

http://portal.mpsv.cz/vm/13194290753
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http://portal.mpsv.cz/vm/9533320730
http://www.sita.cz/
mailto:Irena.Nejedla@suez.com


místo pracoviště: Otrokovice 
 
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete strukturovaný životopis na 
emailovou adresu: irena.nejedla@suez.com 

Poslední změna: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793440775 

 

Požadovaná profese: STROJNÍK – POSÁDKA GREJDRU 

  Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422) 

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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 do 2.1.2018 

  Mzdové rozpětí: od 120 do 140 Kč/hod 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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 
Na Vaši přihlášku budeme čekat do 30/04/2017 do 10:00. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 
Plné znění inzerátu najdete na www.eurovia.cz/cs/kariera/nase_nabidky/  
http://www.eurovia.cz/cs/kariera  

Poslední změna: 
28.8.2017 17:47:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
11558820798 

 

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/ 

http://portal.mpsv.cz/vm/12793440775
http://portal.mpsv.cz/vm/11558820798


Poslední změna: 
26.4.2017 17:45:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 2, číslo volného místa: 
12202140706 

 

Požadovaná profese: Dělníci 

  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PRESTO CZ, s. r. o., IČ 25310607 

  Místo výkonu práce: PRESTO CZ s. r. o.- Mladcová, Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: PhDr. Jiří Grepl, tel.: +420 724 257 033, e-mail: info@grepl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: drobná kožedělná výroba, lepení dílců, balení zboží, učební 
obor výhodou 
Výhody: stravenky, odměny 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774550704 

 

Požadovaná profese: Strojní obuvník. 

  Obuvníci a příbuzní pracovníci (7536) 

  Počet volných míst: 6 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Gasibo, s. r. o., IČ 29376157 

  Místo výkonu práce: 
Gasibo, s. r. o. - Hlavničkovo n. - sídlo, Hlavničkovo nábřeží 5268, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jana Martinková, tel.: +420 573 776 286, e-mail: martinkova.jana@artissari.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: napínací úsek v konfekční spodkové dílně. 
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: 
6.4.2017 01:15:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11041610784 

 

Požadovaná profese: Asistenti 

  Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jan Emler, IČ 02138310 

  Místo výkonu práce: Jan Emler - Zlín, Jiráskova 577, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Veronika Kovaříková, e-mail: vercakovarikova@doller.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 do 1.11.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/12202140706
mailto:info@grepl.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12774550704
mailto:martinkova.jana@artissari.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11041610784
mailto:vercakovarikova@doller.cz


  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: interní a externí komunikace = samostatnost při řešení 
problémů v týmu i se zákazníky, project management, práce v excelu, 
zodpovědnost za administrativu, spolupráce s účetní 
Požadavky: samostatnost, efektivita, komunikativnost, pečlivost, výborná 
znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou, flexibilita, 
iniciativa 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161760736 

 

Požadovaná profese: Obchodní asistenti 

  Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Radim Rybníček, IČ 67023479 

  Místo výkonu práce: Radim Rybníček - Slušovice, U Vrby 662, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Radim Rybníček, e-mail: rybnicek@bohme.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: uživatelská znalost kancelářského balíku MS Office, znalost 
německého jazyka na úrovni B1, výhodou - práce s účetním systémem 
POHODA, zkušenosti s fakturací, technické vzdělání a schopnost učit se  
Náplň prcáce: příjem a zpracování objednávek v NJ, komunikace s 
centrálou obchodního zastoupení i se zákazníky, zpracování cenových 
nabídek, díky komunikaci s výrobnoími závody v evropě budete mít 
možnost pravidelně a aktivně používat NJ 
Výhody: pracovní pomůcky i k soukromému využití (NTB, telefon), 
možnost práce z domova po zapracování, práce li na zkrácený úvazek, 
flexibilní pracovní dobu, pokud jsi student budu se ti věnovat a předávat ti 
své zkušenosti s řízením firmy a obchodních dovedností 

Poslední změna: 
21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12900030777 

 

Požadovaná profese: Asistent / asistentka 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

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: , Zkrácený úvazek, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 do 120 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: výborná znalost angličtiny, dobrá znalost obsluhy PC, velmi 
dobrá znalost MS Excel, komunikační a organizační schopnosti, 
profesionální prezentace. 
Náplň práce: komunikace se zákazníky a obchodními partnery, 
administrativa, překladatelská činnost 

Poslední změna: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845840757 

 

Požadovaná profese: Asistent odborného referenta 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

http://portal.mpsv.cz/vm/13161760736
mailto:rybnicek@bohme.cz
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  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: T R I O D O N , spol. s r.o., IČ 44003978 

  Místo výkonu práce: 
T R I O D O N , spol. s r.o. - Malotova, areál Svitu, Malotova 5614, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Doleželova Věra, e-mail: dolezelova@triodon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: asistence odborného referent nákupu a odbytu v sortimentu 
drogerie, úklidové prostředky, papírenského zboží a ochranných 
pracovních prostředků a pomůcek, práce na PC, příjem a vyřizování 
objednávek, úprava ceníků, tvorba tabulek, katalogů, telefonická a 
elektronická komunikace, práce ve skladovém programu, vedení 
administrativy, administrace webových stránek 
Požadavky: aktivní znalost práce na PC-Word,Excel, pracovní zkušenosti 
výhodou, velmi dobré komunikativní a organizační schopnosti, 
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, velkou výhodou znalost programu 
Corel a úprava fotografií 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232460738 

 

Požadovaná profese: Asistent/asistentka vedoucího montáže 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, 13. plat  
Podnikové stravování 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  
Práce s PC - textový editor (Word) 

Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní, aktivní znalost slovem i písmem 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ nebo SŠ s maturitou, strojní nebo ekonomické zaměření, 
praxe na obdobné pozici výhodou, aktivní znalost AJ slovem i písmem, 
dobrá znalost práce na PC, MS Office – WORD a EXCEL podmínkou, 
znalost AUTOCAD výhodou, ŘP sk. B, samostatnost, pečlivost, 
spolehlivost. 

Poslední změna: 
24.8.2017 10:06:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13202440790 

 

Požadovaná profese: Asistenti obchodního oddělení 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

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: Ing. Josef Kubíček, MBA, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

mailto:dolezelova@triodon.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13232460738
http://www.tajmac-zps.cz/
mailto:jsatankova@tajmac-zps.cz
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vzdělání SŠ s maturitou a vyšší, dobrá znalost NJ, případně 
AJ, dobrá znalost práce s MS Office (Excel, Word, Power Point), 
preciznost, odpovědnost, samostatnost, organizační schopnosti, ŘP sk. B 
Výhody: zázemí stabilní mezinárodní společnosti, příspěvky na 
stravování, firemní jazykové kurzy, možnost odborného vzdělávání 

Poslední změna: 
26.8.2017 01:49:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210450759 

 

Požadovaná profese: Obchodní asistenti 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VEST spol. s r.o., IČ 41324706 

  Místo výkonu práce: Záluští 420, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Jana Večerková, tel.: +420 777 717 801, e-mail: jana.vecerkova@vestzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ s maturitou, aktivní znalost anglického jazyka, další jazyk 
výhodou, znalost MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook…) 
Náplň práce: komplexní administrativní podpora obchodního týmu, práce 
se svěřenou databází, vedení agendy klientů, příprava podkladů a 
prezentace při jednání, organizace porady týmu, včetně podkladů a 
zápisů, spolupráce na přípravě zahraničních veletrhů a účast na nich, 
spolupráce při tvorbě obchodní a marketingové strategie, obchodních 
kampaní 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114600791 

 

Požadovaná profese: Sekretáři/asistenti ředitele 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: UNICO MODULAR a.s., IČ 25540734 

  Místo výkonu práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Miroslava Krajíčková, tel.: +420 724 555 092, e-mail: krajickova@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ vzdělání obchodního nebo technického směru, aktivní 
znalost německého jazyka, výborná znalost PC, práce s MS Office na 
pokročilé úrovni, řidičský průkaz sk. B, trestní bezúhonnost, zkušenost s 
obdobnou pozicí, znalost IS Helios Orange výhodou 
Očekáváme: organizační a komunikativní dovednosti, pracovní nasazení, 
časovou flexibilitu, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost, kultivovaný a 
příjemný projev, zájem se osobnostně a profesně rozvíjet, odolnost vůči 
stres 
Výhody: příspěvek na stravu, telefon 

http://portal.mpsv.cz/vm/13210450759
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Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224980777 

 

Požadovaná profese: Denní recepční služba administrativní budovy 

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: S G. 3 s.r.o., IČ 26233622 

  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková, tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: admin. budovy na Jížních Svazích nebo centrum Zlína (nám. 
T.G.M.). 
Práce vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE.  
Směny pouze denní á 12 hod. Cyklus směn krátký/dlouhý týden vč. 
víkendů, možnost úpravy po domluvě. Vhodné pro ženy i muže.  
Požadavky: znalost AJ výhodou, základy práce na PC podmínkou, čistá tr. 
rejstřík, příjemné vystupování, samostatnost, komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzické zátěže, příjemné 
prostředí, služební ústroj 
Nástup možný od 15. 7. 2017. V případě zájmu zašlete stručný životopis 
nebo SMS se základními informacemi o sobě, následně budete 
kontaktováni. 

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972400731 

 

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: Nám. míru 14, Zlín, náměstí Míru 14, 76001 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Josef Baláž, tel.: +420 773 343 502, e-mail: balaz@prl-servis.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 500 do 22 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
28.8.2017 10:17:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 13028960752 

 

Požadovaná profese: Noční ostraha administrativního objektu 

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: S G. 3 s.r.o., IČ 26233622 

  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková, tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: admin. budovy na Jížních Svazích nebo centrum Zlína (nám. 
T.G.M.). 
Práce vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE.  
Směny pouze noční á 12 hod. (19 - 7). Cyklus směn krátký/dlouhý týden 
vč. víkendů, možnost úpravy po domluvě. Vhodné pro ženy i muže.  
Požadavky: základy práce na PC podmínkou, čistá tr. rejstřík, příjemné 
vystupování, samostatnost, komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzické zátěže, příjemné 
prostředí, služební ústroj 
Nástup možný od 15. 7. 2017. V případě zájmu zašlete stručný životopis 
nebo SMS se základními informacemi o sobě, následně budete 
kontaktováni. 

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972420713 

 

Požadovaná profese: Ostraha průmyslového areálu 

  
Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur 
(34113) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: S G. 3 s.r.o., IČ 26233622 

  Místo výkonu práce: S G. 3 s.r.o. - sídlo, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Barbora Čermáková, tel.: +420 731 616 994, e-mail: cermakova@sg3.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Bezpečnostní agentura přijme zaměstnance v areálu Svit v centru města.  
Pozice vhodná také pro ČID, PID, OZP, ZTP, OZZ a AKTIVNÍ STAROBNÍ 
DŮCHODCE ženy i muže. Úvazek na HPP i DPP. Nástup možný ihned. 
Směny denní/noční á 12 hod. 
Zajetý cyklus 2x den, 2x volno, 2x noc, 2x volno.  
Požadavky: čistá tr. rejstřík, příjemné vystupování, samostatnost, 
komunikativnost 
Nabízíme: výhodné platové podmínky, práce bez fyzické zátěže, služební 
ústroj 
V případě zájmu zašlete stručný životopis nebo SMS se základními 
informacemi o sobě. následně budete kontaktováni. 

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972410722 

 

Požadovaná profese: Maséři 

  Odborní maséři ve zdravotnictví (32553) 

  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 
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  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- akreditovaný kvalifikační kurz v oboru masér od Ministerstva 
zdravotnictví ČR  
- aktivní přístup k práci, spolehlivost, zodpovědnost  
 
Benefity:  
Pracovní doba 7,5 hod/denně, 25 dnů dovolené, zam. stravování, 
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí, zvýhodněné výměnné 
rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, Piešťan a Jeseníku, firemní 
vzdělávání, levný tarif u T-mobile 
 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
5.8.2017 01:49:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13108120706 

 

Požadovaná profese: Cenaři 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Navláčil stavební firma, s.r.o., IČ 25301144 

  Místo výkonu práce: Navláčil stavební firma, s.r.o. - sídlo, Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Helena Burešová, tel.: +420 725 409 112, e-mail: buresova@navlacil.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tvorba a zpracovávání rozpočtů a cenové kalkulace, 
sestavování harmonogramu prací a technologických postupů, 
projednávání nabídek, rozpočtování v BuildPower  
Požadavky: SŠ nebo VŠ stavební, Schopnost číst ve stavebních 
výkresech, orientace v rozpočtech a projektech staveb, samostatnost 
výhody: služební telefon 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147690789 

 

Požadovaná profese: Připraváři 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

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: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: znalost čtení stavební dokumentace, rozpočty a přípravy 
cenových nabídek 
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Požadavky: SŠ nebo VŠ stavebního směru, znalost práce na PC, ŘP sk. B, 
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní přístup k práci 
Výhody: možnost na dobu neurčitou, příspěvek na penzijní pojištění, 
příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13071210751 

 

Požadovaná profese: Referenti cen a kalkulací 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

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: 
Soňa Mokrošová, Personalistka., tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: analytické a logické myšlení, systematičnost, pečlivost, 
počítačová gramotnost a chuť učit se novým věcem (znalost MS Excel, 
znalost programu Dialog výhodou), praxe s tvorbou cen a kalkulaci 
výhodou, časová flexibilita 
Náplň práce: vykonává cenové i operativní kalkulace, ve stanovených 
časových etapách aktualizuje a vydává ceník materiálů, výrobků a prací, 
provádí soustavnou rozborovou činnost za účelem porovnání 
vynakládaných prostředků na výrobu, jejich ekonomickou účinnost a 
účelnost, vypracovává ekonomické rozbory a rozvrhy týkající se nákladů, 
výsledků zkoušek, nové technologie, nového výrobního zařízení apod.,, 
sestavuje výkonové normy a normy spotřeby práce pro jednotlivé 
pracovní operace a výrobky, provádí kalkulace mzdových tarifů 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232340749 

 

Požadovaná profese: Rozpočtáři / přípraváři staveb 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TZ Therm, a. s., IČ 04471792 

  Místo výkonu práce: Svat. Čecha 302, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková, e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: navrhovaní nejlepších technických řešení u stavebních 
projektů, připravování stavebních rozpočtů a cenových kalkulací 
jednotlivých staveb,sestavování cenových odhadů, výpočty cen 
stavebních prací a materiálů, účastnění se obchodních jednání, vytváření 
harmonogramů plánovaných staveb, organizování výběrových řízení na 
dodavatele, koordinování činnosti v rámci stavebních řízení, příprava 
podkladů pro stavební realizační týmy. 
Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme řidičský průkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook 
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Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129040793 

 

Požadovaná profese: Stavební technici přípravy a realizace staveb 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

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: Pečková Eva, e-mail: eva.peckova@ps-msi.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava realizace stavebních zakázek, jednání s dodavateli, 
zpracováná rozpočtů stavebních prací 
Požadavky: práce na PC, výhodou praxe v požadované profesi nebo 
přímo ve stavební výrobě 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114570721 

 

Požadovaná profese: Technologové - technická příprava výroby 

  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (33137) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MONDIAL INFISSI, s. r. o., IČ 25594788 

  Místo výkonu práce: MONDIAL INFISSI, s. r. o. - Otrokovice, Letiště 1876, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Pierangelo Scalvini, tel.: +420 773 167 465 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 18.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zpracování a vedení výkresové dokumentace, příprava 
zakázek, tvorba cenových nabídek. 
Požadavky: AutoCAD, SolidWorks, MS Office, anglický, německý jazyk, 
znalost systému ABRA G3 a managemetu kvality ISO9001 výhodou 
Výhody: stravenky, roční prémie 

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706800763 

 

Požadovaná profese: Ekonomové 

  Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech (331) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: NADĚJE, IČ 00570931 

  Místo výkonu práce: NADĚJE - Otokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Polák, e-mail: p.polak@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy středních škol. 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 
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Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ vzdělání ekonomického směru (praxe v oboru a 
zkušenost s řízením malého týmu je výhodou), v případě SŠ vzdělání je 
praxe ekonoma podmínkou, zkušenost se sestavováním rozpočtů, znalost 
podvojného účetnictví, schopnost analytického a systémového myšlení, 
dobré komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, porozumění 
problematice sociálních služeb je výhodou, pracovitost, kreativitu, 
spolehlivost, preciznost, uživatelskou znalost práce na PC na velmi dobré 
úrovni (především Excel, Word, zkušenost s účetními programy výhodou), 
odolnost vůči stresu, ztotožnění s posláním Naděje, trestní bezúhonnost; 
zdravotní způsobilost. 
Náplň práce: sestavování rozpočtů, tvorba žádostí o dotace, dohled nad 
hospodařením organizace, sledování a dodržování dotačních podmínek, 
vyúčtování dotací, správnost účtování organizace, podíl na strategických 
rozhodnutích atd. 
Výhody: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, pružná pracovní 
doba, roční odměny 
Váš strukturovaný životopis a motivační dopis, na adresu: 
p.polak@nadeje.cz 
CV a motivační dopis, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV a 
příjmení žadatele MD, do předmětu emailu uvést: ekonom v otrokovické 
oblasti Naděje  

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13140710766 

 

Požadovaná profese: ASISTENT/ka KVALITY / INŽENÝR KVALIT JUNIOR 

  Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (33435) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na co se můžete těšit? stabilní zázemí zavedené;společnosti a 
dlouhodobá spolupráce je samozřejmostí;můžete počítat s 
nadstandardním mzdovým ohodnocením včetně 13. mzdy;budete 
pracovat v moderním prostředí s inovativními technologiemi; čekají na 
Vás další benefity jako je příspěvek na zdraví, relaxaci a stabilizační 
příspěvek, závodní stravování, aj. 
Co Vás čeká?proces schvalování dílů VDA, PPAP; audity výrobku a 
rekvalifikační zkoušky; aktualizace FMEA;evidence a rozdělování výrobní 
a kontrolní dokumentace; archivace dokumentace kvality;zodpovědnost 
za metrologii;zpracovávání reklamací; 
Co byste měl/a splňovat?ideální je SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření; 
znalost norem ISO 9001 a IATF 16949;znalost metrologie výhodou; 
pečlivost, komunikativnost, schopnost týmové práce;základ čtení 
technické dokumentace;základy vzorkování VDA,PPAP;• analýza systému 
měření MSA;PFMEA;statistická regulace procesů SPC;plán kvality APQP; 
znalost anglického jazyka výhodou;pokud máte chuť a zápal pro řešení 
problémů, pak je místo téměř Vaše 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12816160794 

 

Požadovaná profese: Aktivizační pracovníci - přímá péče 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SANATORIUM TOPAS s. r. o., IČ 48950165 

http://portal.mpsv.cz/vm/13140710766
http://rostra.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/12816160794


  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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme - kvalifikaci pro práci s lidmi s postižením dle platného 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,předpoklady pro přímou 
práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením a aktivní podílení 
na rozvoji dovedností uživatelů dle jejich individuálních plánů. Kladný 
přístup k seniorům, flexibilita, zodpovědný přístup, komunikační 
dovednosti, uživatelská znalost v používání PC, ochota pracovat v týmu, 
občanská a morální bezúhonnost, práce v sociálních službách výhodou.  
Nabízíme 5 týdnů dovolené,možnost stravování pro zaměstnance.Další 
vzdělávání nad rámec dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936070739 

 

Požadovaná profese: PProvozní pracovníci - pracovníci v sociálních službách 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, http://www.otrokovice.charita.cz 

  Místo výkonu práce: 
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán, Moravní 936, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Mgr. Aleš Jaroš, e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání a akreditovaný 
rekvalifikační kurz (dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.) na 
pozici pracovník v sociálních službách. Pokud kurz nemáte, lze do něj 
nastoupit v případě přijetí na pozici, zájem o bezdomoveckou 
problematiku, zručnost (umění jednoduchých oprav v domě), ŘP sk.B, 
základní obsluhu PC a orientaci v MS Office, odpovědnost, trestní 
bezúhonnost, loajalitu - k organizaci, kolegům i sobě, tak abychom to 
spolu vydrželi co nejdéle, praxe v oboru vítána, další vzdělání výhodou. 
Náplň práce: zastupovat ve dvanáctihodinových směnách (2x denní, 2x 
noční, 4 dny volno) dle potřeb služby. A když ne, budete mít standartní 
osmihodinovou pracovní dobu v pracovní dny, budete dohlížet na 
dodržování domácího řádu služby Azylový dům a Noclehárna Samaritán, 
budete pomáhat uživatelům služby s řešením jejich nepříznivé sociální 
situace, realizovat jednoduché opravy, nakupovat a popojíždět s autem, 
spolupracovat a komunikovat s kolegy a dalšími organizacemi 
Výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, půlroční odměny, vzdělávání 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182190779 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v soc. službách - osobní asistentka vozičkářům 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

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 

mailto:eva.cizova@sanatorium-topas.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12936070739
http://www.otrokovice.charita.cz/
mailto:samaritan@otrokovice.charita.cz
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 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: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240480795 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Malenovice, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Věra Luptáková, e-mail: dsefata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 75 do 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k 
právním úkonům, platný potravinářský průkaz, osvědčení k výkonu 
pracovníka v sociálních službách - přímá obslužná péče. 
Schopnost pracovat samostatně, pracovitost, zodpovědnost, znalost 
základní práce na pc, pozitivní vztah k seniorům, nekonfliktní jednání. 
Náplň práce: ošetřovatelská péče o seniory, vedení ošetřovatelské 
dokumentace, pořádání volnočasových aktivit pro seniory, vedení 
individuálních plánů péče a jejich hodnocení. 
Výhody: příspěvek na ošatné, sleva na zaměstnaneckou stravu, čtvrtletní 
prémie, příspěvek na penzijní připojištění,  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225120748 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

  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 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: poskytování základní obslužné péče klientům v domově 
se zvláštním režimem, samostatnost, spolehlivost, čistý trestní rejstřík. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13240480795
mailto:dsefata@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13225120748
mailto:eva.cizova@sanatorium-topas.cz


Kurz - Pracovník v sociálních službách výhodou. 
Benefity: 5 týdnů dovolené, možnost stravování pro zaměstnance 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936080730 

 

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 - Otokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jana Janečková, e-mail: j.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 16 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 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 a motivační dopis, na adresu: 
j.janeckova@nadeje.cz  
motivační dopis, CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV a 
příjmení žadatele MD, do předmětu emailu uvést: domov pro osoby se ZP 
pracovník v sociálních službách 

Poslední změna: 
23.6.2017 02:02:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12915710730 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovníci 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083, http://cspzlin.cz 

  Místo výkonu práce: Mostní 4058, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Radka Jurečková, tel.: +420 734 706 191, e-mail: jureckova@cspzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, znalost metod 
sociální práce, znalost legislativy pro sociální služby, znalost práce na PC 
, komunikační dovednosti, práce v týmu, ochota vzdělávat se a učit se 
novým věcem, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, organizační 
schopnosti, aktivní přístup, praxe v oboru vítána, zdravotní způsobilost a 
trestní bezúhonnost, výhodou řidičský průkaz skupiny B 
Výhody: 25 dní dovolené 
Místo výkonu práce Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště 

http://portal.mpsv.cz/vm/12936080730
mailto:j.janeckova@nadeje.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12915710730
http://cspzlin.cz/
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Zasílejte životopisy na uvedený e-mail, nebo se hlásit telefonicky v době 
8-14 hod.  

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114640755 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovníci (u služby osobní asistence) 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633 

  Místo výkonu práce: Padělky VI 1367, 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: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přijímání nových uživatelů služby osobní asistence, agenda 
stávajících uživatelů, individuální plánování; vedení služby. 
Požadavky: kvalifikace dle Zákona 108/2006 Sb., bezúhonnost, 
spolehlivost. 
Výhody: zvláštní premie 
Telefonicky v době od 8 do 16:30 hod.  

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240490786 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník/ce, vedoucí úseku 

  Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852 

  Místo výkonu práce: 
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace [650], Návojná 
100, 76332 Nedašov 

  Komu se hlásit: Mgr. Lenka Zgarbová 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 18.9.2017 do 1.5.2020 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Sociálně - právní poradenství, analytická a metodická 
činnost v sociální péči v zařízení sociálních služeb (koordinace 
individuálního plánování sociální služby), řešení sociálně - právních a 
sociálně zdravotních problémů klientů, vytváření a zavádění standardů 
kvality, sociální šetření a jednání se zájemcem o službu, vedení 
dokumentace, účast na jednání se správními orgány a jinými 
organizacemi v zájmu klientů, vytváření podmínek pro zapojení klientů do 
společenského procesu za účelem sociálního začlenění. 
Požadavky: VŠ vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, 
sociální pedagogiku, sociální péči (viz §110 Zákona o sociálních 
službách), praxe přímého výkonu sociální práce min. 2 roky, vysoké 
pracovní nasazení a odolnost vůči stresu, odpovědnost, samostatnost, 
spolehlivost, předpoklady pro týmovou práci, dobrá znalost práce na PC, 
ŘP skupiny B (aktivní řidič/ka), ochota cestovat 
 
Písemné přihlášky obsahující:  
- Motivační dopis 
- Životopis  
- Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- Čestné prohlášení o bezúhonnosti, příp. kopie výpisu trestního rejstříku 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114640755
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ne starší než 3 měsíce 
zasílejte buď elektronicky na adresu: reditelka@dssnavojna.cz, nebo 
poštou na adresu: DSS Návojná, p.o., Návojná č. 100, 763 32 Nedašov. 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122360791 

 

Požadovaná profese: Statici ocelových konstrukcí 

  Odborní pracovníci v oblasti statistiky (33142) 

  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: info@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu - ČR dle místa montáže 
Náplň práce: návrhy a statické posudky konstrukcí, projekce ocelových 
konstrukcí 
Požadavky: VŠ stavebního směru - specializace navrhování ocelových 
konstrukcí, praxe v oboru výhodou, znalost CAD, SCIA nebo Dlubal, techn 
myšlení, loajalita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, příjemné 
vystupování 
Výhody: odborné zaškolování, přátelský kolektiv, osobní a profesní růst v 
prosperující společnosti, seberealizace, motivační mzdové ohodnocení, 
příjemné zázemí, firemní akce 

Poslední změna: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927750758 

 

Požadovaná profese: Statici ocelových konstrukcí 

  Odborní pracovníci v oblasti statistiky (33142) 

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: info@unihal.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fakturace, kompletace složek zaměstnanců, vedení 
uchazečů o zaměstnání, vystavování objednávek, nákup kancelářských 
potřeb, evidence příchozí a odchozí pošty, tvorba a úprava dokumentů 
Požadavky: pracovitost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, vstřícnost, 
loajalita, trestní bezúhonnost, práce na pc, Microsoft Office,  
Výhody: zaučení, motivační mzdové ohodnocení, profesní růst, firemní 
akce, příjemný pracovní kolektiv, moderně vybavené kanceláře 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129100739 

 

Požadovaná profese: Pomocní účetní 

  Odborní účetní mzdoví (33132) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STP fittings s.r.o., IČ 27718280, http://www.fusamatic.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13122360791
mailto:info@unihal.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12927750758
mailto:info@unihal.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13129100739
http://www.fusamatic.cz/


  Místo výkonu práce: STP fittings s.r.o. - sídlo, 2. května 685, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Bc. Pavla Křížková, e-mail: account@stp-fittings.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: účtování faktur přijatých, vedení a účtování pokladny, 
kontrola a vymáhání pohledávek, další pomocné účetní práce, 
administrativní práce. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, 
flexibilita, ochota učit se novým věcem, znalost MS Office (především MS 
Excel), znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, praxe na 
obdobné pozici výhodou. Znalost SAP výhodou.  
Výhody: seberealizace, atraktivní finanční ohodnocení, benefity, práce na 
HPP, další vzdělávání, firemní akce. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964220721 

 

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: PRODEJCE - Vizovice 

  Odbytoví agenti (33311) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o., IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 

  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka, tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa 

mailto:account@stp-fittings.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12964220721
http://portal.mpsv.cz/vm/10375010779
http://www.koma-modular.cz/
mailto:jitka.motylova@koma-modular.cz


  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
- tvorba a zpracování nabídek obytných modulů 
- tvorba výkresů pro nabídky 
- komunikace se zákazníky 
 
Požadujeme: 
- SŠ, stavebního směru výhodou 
- komunikativní znalost NJ 
- znalost ArchiCAD nebo AutoCAD 
- znalost práce na PC - MS Office 
- praxe jako přípravář, rozpočtář, obchodník nebo podobné zařazení 
výhodou 
 
Nabízíme: 
- stabilní zázemí ryze české výrobní společnosti 
- motivující mzdové ohodnocení 
- program benefitů - úhradu cestovného z práce a do práce, dotované 
stravování v místní moderní kantýně, zvýhodněná cena kávy, pitný režim, 
zvýhodněné mobilní tarify, jazykové a jiné kurzy a vzdělávání, odměny při 
životních a pracovních událostech, program úspor a zlepšování - finanční 
bonusy, firemní akce (dětský den, Mikuláš v KOMĚ, Vánoční odpoledníček 
atd.) 
- nástup ihned nebo dle dohody 
- pracoviště - Vizovice 

Poslední změna: 
24.7.2017 14:26:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13047610748 

 

Požadovaná profese: Prodejce se zaměřením na export 

  Odbytoví agenti (33311) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PSí HUBÍK, s. r. o., IČ 27751414, http://www.psi.eu 

  Místo výkonu práce: PSí HUBÍK, s. r. o. - sídlo, Dolní 23, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: ADAM HUBÍK, Jednatel, e-mail: adam@psi.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Firma PSí HUBÍK je největší výrobce motooděvů se specializací na 
zakázkové šití na míru. Máme tradici již 27 let a oblékáme motorkáře a 
závodníky z různých koutů světa.  
Náplň práce: komunikace se zahraničními zákazníky (on-line, telefonicky, 
osobně), zpracování objednávek, ze zahraničí (překlady z cizího jazyka), 
objednávky se týkají zakázkového šití motooděvů, zpracovává se grafický 
design oděvů a parametry pro zadání do výroby, řeší se fakturace, 
několikrát ročně účast na promotion akcích firmy 
Požadavky: znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem 
na velmi dobré úrovni 
Výhody: provize z tržby, příspěvek na stravování, sleva na nákupy ve 
vlastních prodejnách. 

Poslední změna: 
26.8.2017 01:49:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210500714 

 

Požadovaná profese: Prodejní technik zahradní techniky 

http://portal.mpsv.cz/vm/13047610748
http://www.psi.eu/
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  Odbytoví agenti (33311) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HECHT MOTORS s.r.o., IČ 61461661 

  Místo výkonu práce: Hecht Motors s.r.o. - Zlín, Nábřeží 5574, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Tomáš Vaněk 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 25.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: Jiné výhody, zaměstnancké benefity 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co bude Vaší náplní práce? Základní body:  
péče o zákazníka - od jeho příchodu na prodejnu až po naložení 
prodaného zboží do auta zákazníka  
přímý prodej produktů a aktivní nabídka doplňkového sortimentu  
montáž strojů, doplnění provozních tekutin, ukázka funkčnosti, až po 
vysvětlení ovládání zákazníkovi  
odborné informování zákazníků o sortimentu HECHT  
poskytování informací o prodejních akcích  
pokladní činnost  
Co požadujeme?  
SŠ nebo vyučen v technickém oboru (nebo fanda do strojů)  
pozitivní a vstřícný přístup k zákazníkovi (obchodní duch)  
kladný vztah k zahradní technice, praxe v oboru vítána  
technická zdatnost ve vztahu k sortimentu  
komunikační dovednosti, příjemné vystupování, zodpovědnost a 
spolehlivost  
základní uživatelská znalost práce na PC - MS Windows, MS Office, SW 
Pohoda – není podmínkou  
řidičský průkaz sk. B  
trestní bezúhonnost 

Poslední změna: 
24.7.2017 08:06:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště pro Prahu-východ, číslo 
volného místa: 13046950760 

 

Požadovaná profese: Obsluha - dipečer dohledového centra PCO 

  Operátoři bezpečnostních služeb (54144) 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 6.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Popis pozice: Sledování monitorovacího softwaru, vyhodnocování přijaté 
poplachové zprávy a organizace dalšího postupu. Telefonická 
komunikace se zákazníky.  
Požadujeme: alespoň výuční list, základní znalost práce s PC, řidičský 
průkaz sk.B, čistý trestní rejstřík 

Poslední změna: 
7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12817750721 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13046950760
http://www.moba-sl.cz/
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  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: 
Soňa Mokrošová, Personalistka., tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, znalost práce s nanášením 
lepidel/barev stříkací pistolí výhodou. 
Telefonicky v pracovní dny 6-14 hod. 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11825320732 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě 

  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (75349) 

  Počet volných míst: 20 

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: 
Soňa Mokrošová, Personalistka., tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  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: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649180726 

 

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 20.6.2017 

  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 

http://tomatex.cz/
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lékaře  
 
Výhody: Příspěvek na stravu, prémie. 

Poslední změna: 
16.7.2017 00:37:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883940708 

 

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 20.4.2017 

  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: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537430712 

 

Požadovaná profese: Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách 

  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. - 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, Dohoda o provedení práce, minimálně 24 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961460780 

 

Požadovaná profese: Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách 

  Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (34129) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HVĚZDA, z. ú., IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Marcela Krkůtková, vedoucí středisek Hospic Hvězda a Domov seniorů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 24 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

http://portal.mpsv.cz/vm/12883940708
mailto:sladka@moraviadecor.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12537430712
http://www.sdruzenihvezda.cz/
mailto:walnerova@sdruzenihvezda.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12961460780
http://www.sdruzenihvezda.cz/
mailto:krhutkova@sdruzenihvezda.cz


  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poslední změna: 
3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961490753 

 

Požadovaná profese: Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách 

  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. - 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 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 200 do 17 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je realizování základních činností sociální služby - pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí stravy, aktivizační činnosti,zprostředkovávání 
kontaktu se společenským prostředím,obstarávání osobních záležitostí... 

Poslední změna: 
21.8.2017 12:07:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13178170711 

 

Požadovaná profese: Zubní asistenti 

  Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky (32149) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MUDr. Rafael Chajrušev, IČ 65271696 

  Místo výkonu práce: 
MUDr. Rafael Chajrušev - provozovna, Zdravotnické středisko BARUM 
CONTINENTAL s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
MUDr. Rafael Chajrušev, tel.: +420 577 117 495, e-mail: Flos51@seznam.cz, 
adresa: Brandlova 2088/42, 76701 Kroměříž 1 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 12.5.2017 do 12.5.2019 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zubní asistentka v ordinaci zubního lékaře. 

Poslední změna: 
9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839770788 

 

Požadovaná profese: Vazač břemen 

  Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (93339) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOMA MODULAR, s. r. o., IČ 46966170, http://www.koma-modular.cz 

  Místo výkonu práce: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Jitka Motýlová, personalistka, tel.: +420 737 668 836, e-mail: 
jitka.motylova@koma-modular.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému Pracovní náplň: 
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místu: - Vázání obytných modulů 
- Manipulace s obytnými moduly 
 
Očekáváme: 
- Dobrý zdravotní stav pro práce ve výškách 
- Spolehlivost 
- Vazačský průkaz a průkaz řidiče VZV výhodou 
 
Nabízíme:  
- Stabilní zázemí ryze české výrobní společnosti  
- Motivující mzdové ohodnocení  
- Program benefitů  
- Nástup dle dohody  
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím, zašlete svůj životopis na adresu 
jitka.motylova@koma-modular.cz  

Poslední změna: 
22.8.2017 14:26:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13188110786 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník - zpracování pechu 

  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 

  Počet volných míst: 20 

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 1.5.2017 

  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: 
17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10659810733 

 

Požadovaná profese: Strojírenský dělník - zpracování plechu 

  Ostatní pracovníci na zpracování plechu (72139) 

  Počet volných míst: 20 

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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 
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Nabízené výhody: 
Podnikové stravování  
Ubytování  
Zvláštní prémie 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v provozu zpracování plechu. Pracovníky bez praxe zaučíme  

Poslední změna: 
30.8.2017 10:28:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12431130740 

 

Požadovaná profese: Asistenti prodeje 

  Ostatní pracovníci v oblasti prodeje (524) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Juříková Lenka, tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: doplňování zboží na oddělení, kontrola kvality a trvanlivost 
zboží, označování cenovkami a kontrola jejich správnosti, aktivní 
komunikace se zákazníky 
Požadavky: praxe na obdobné pozici výhodou ne podmínkou - zaučíme, 
zákaznická orientace, trestní bezúhonnost, průkaz VZV vítán, ochota 
pracovat ve třísměnném provozu 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákupní karty, sleva na 
PHM, dotace na volnočasové aktivity, zvýhodněné volání v síti T-MOBILE 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114410768 

 

Požadovaná profese: Psychologové 

  Ostatní psychologové (26349) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ 
61716464, http://www.ddspecskolyzlin.cz 

  Místo výkonu práce: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Lenka Mikulášková, e-mail: spc@ddskolyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Lazy při DD, MŠ, ZŠ a Praktické 
škole, přijme psychologa do Zlína na plný, případně částečný úvazek 
(minimálně 0,5).  
Nástup dle dohody. 
Náplň práce: speciálně pedagogická/psychologická diagnostika, 
intervence a poradenství dětem a žákům s mentálním postižením 
Nabízíme: týmovou spolupráci, podporu v dalším vzdělání, supervizi 
Požadujeme: odborné vzdělání dle § 18 zákona o pedagogických 
pracovnících, 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů; absolventy 
zaučíme. 
Výhody: Fond FKSP, dotovaný oběd, 40dnů ŘD, samostudium 
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Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063840788 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník 

  Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (7119) 

  Počet volných míst: 3 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocný dělník pro všechny ostatní stavební profese. 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102770768 

 

Požadovaná profese: Vedoucí výroby 

  Ostatní řídící pracovníci (143) 

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 (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: středoškolské vzdělání technického směru, nejlépe 
kožedělná, textilní výroba a oděvnictví, využívání technologie šití a VF 
svařování, praxe v oboru 3 let, organizační a řídící schopnosti, ŘP sk. B - 
aktivní řidič, znalost skladové evidence, nákup materiálu, znalost 
technologie šití a VF svařování výhodou 
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zasílejte své životopisy s 
názvem volné pracovní pozice v předmětu na e-mail 
sekretariat@egozlin.cz  
 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154560717 

 

Požadovaná profese: Bankovní koncipient/ka. 

  Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (24139) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PM Zlín, s. r. o., IČ 03777324 

  Místo výkonu práce: J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Petr Skula, Jednatel, e-mail: petr.skula@partners.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komun. se zákazníkem, přípr. fin. plánů, vyjednávání výh. 
podm. pro klienta s bankami, administrativa, sebevzdělávání. 
Požadavky: pozitivní přístup k práci, zákl. znal. PC, komunikativnost. 
Benefity: PC, mobil, fir. automobil, os. rozvoj, vzdělávání, kurzy u ČNB. 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764590744 

 

Požadovaná profese: Úklidový pracovník/ce 

  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 
- úklid kancelářských prostor, dočasná pomoc pro úklidové práce v 
budově společnosti NWT v Prštném.  
- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 15:30 hod., 570 570 491) 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12529970733 

 

Požadovaná profese: Uklízečka 

  Ostatní uklízeči a pomocníci (91129) 

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: Jandová Dáša, účetní, tel.: +420 724 412 044, e-mail: djandova@cominfo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o 6-hodinový úvazek.Úklid je prováděn v nových prostorách 
administrativních i výrobních hal. Podmínkou je pracovní doba od 14.00 
hod do 20.00 hod. 

Poslední změna: 
28.8.2017 19:56:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13213770778 

 

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 
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
28.4.2017 01:06:05, 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 1.6.2017 do 31.5.2019 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 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: 
28.4.2017 01:06:05, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12425250794 

 

Požadovaná profese: Pekař / pekařka 

  Pekaři (75121) 

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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662550755 

 

Požadovaná profese: Pekař / pekařka 

  Pekaři (75121) 

  Počet volných míst: 2 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/10969310767
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
18.7.2017 14:15:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11941560779 

 

Požadovaná profese: Pekaři 

  Pekaři (75121) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Fusková, IČ 13659057 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe minimálně 1 rok v pečení koláčů, závinů, buchet, palačinek a jiného 
sladkého pečiva. 
Pracovní doba od 5:00 hodin. 

Poslední změna: 
22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039650734 

 

Požadovaná profese: Pekaři (75121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JAVORNÍK - CZ, s. r. o., IČ 63490021 

  Místo výkonu práce: 
JAVORNÍK - CZ, s. r. o. - Štítná, Štítná nad Vláří 414, Štítná nad Vláří-
Popov, 763 33 Štítná nad Vláří 

  Komu se hlásit: Ing. Marie Hatlasová, tel.: +420 577 002 326, e-mail: hatlasova@javor-st.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Noční provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 85 do 95 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vyučení nebo práce v oboru( v případě zájmu zaučíme), pracovitost, 
odpovědnost 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161980732 

 

Požadovaná profese: Dělníci pekařské výroby. 

  Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek (7512) 

  Počet volných míst: 10 

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, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/11941560779
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11176330786 

 

Požadovaná profese: Plavčíci, strážci pláží (54191) 

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 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
- platný certifikát plavčíka 
- znalost pravidel a předpisů při pobytu v bazénu 
- vysoké pracovní nasazení 
- spolehlivost, zodpovědnost, předpoklady pro týmovou práci 
- ochotu pracovat ve směnném provozu (možnost dojíždět na směny i o 
víkendu) 
 
Nabízíme:  
- trvalý pracovní poměr v našem nejluxusnějším Wellness hotelu 
- 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  
- zvýhodněné výměnné rekreace  
- levný tarif u T-mobile 
- přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí  
 
 
Žádosti přijímá personální referentka:  
Mgr. Magdalena Kratochvílová, tel. č.: 577 682 213, e-mail: 
kratochvilova@lazneluhacovice.cz  

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13094940734 

 

Požadovaná profese: Pokladní 

  Pokladníci v prodejnách (52303) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Juříková Lenka, tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/11176330786
http://www.lazneluhacovice.cz/
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  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zpracování a příjem platby zákazníků, realizace bezhotovostních plateb 
Požadavky: praxe není podmínkou - rádi Vás zaučíme, schopnost naučit 
se pracovat s registrační pokladnou, trestní bezúhonnost, zákaznický a 
pozitivní přístupspolehlivost, pečlivost, ochota pracovat ve 
dvousměnném provozuvšetně víkendů 
 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákupní karty, sleva na 
PHM, dotace na volnočasové aktivity, zvýhodněné volání v síti T-MOBILE 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114440741 

 

Požadovaná profese: Pokladní 

  Pokladníci v prodejnách (52303) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOSPO a.s., IČ 27692400 

  Místo výkonu práce: 
JOSPO a.s. - pracoviště, areál Barum Continental, Objízdná 1628, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Monika Blablová, e-mail: blablova@jospo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 400 do 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vybalování a doplňování zboží, kontrola cen a záručních 
lhůt, evidence jídel, práce na pokladně 
Požadavky: potravinářský průkaz 
Výhody: zaměstnanecké slevy, benefity 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169730741 

 

Požadovaná profese: Pokladní / prodavači (Penny Market) 

  Pokladníci v prodejnách (52303) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Penny Market, s. r. o., IČ 64945880 

  Místo výkonu práce: Penny Market, s. r. o. - Brumov-Bylnice, 1. května 1169, Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Ludvík Varmuža, tel.: +420 727 984 489, e-mail: ludvik.varmuza@penny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené, benefitní cafeterie, příspěvek na 
důchodové připojištění 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240330736 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114440741
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  Firma: PUR-PLASTICS s.r.o., IČ 26974771 

  Místo výkonu práce: areál MORAVAN, budova č. 23, Letiště 1578, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Šárka Voláková, tel.: +420 577 663 685, e-mail: s.volakova@pur-plastics.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 15 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem: s.volakova@pur-plastics.cz 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011910771 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BALTACI a. s., IČ 25564056, http://www.baltaci.cz 

  Místo výkonu práce: BALTACI a. s. - Napajedla, 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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro restauraci v centru Napajedel hledáme spolehlivou a pečlivou ženu na 
mytí nádobí a pomocné kuchařské práce. 

Poslední změna: 
18.8.2017 00:55:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964230712 

 

Požadovaná profese: pomocná síla v kuchyni 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

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 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o pomoc při obsluhování myčky, mytí nádobí, pomocné 
přípravné práce v kuchyni jako čištění zeleniny, brambor a pod.  
Jedná se jen o ranní směnu. 
 
Požadujeme: 
*spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní způsobilost 
*časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
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*zajímavou práci v perspektivní a stabilní společnosti 
*příjemné pracovní prostředí  
*možnost ubytování nebo příspěvku na dopravu 
*možnost celodenního stravování  
*možnost proškolování a profesního růstu 

Poslední změna: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454300742 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BESPO STAV družstvo, IČ 27709264 

  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Jurča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přípravné práce pro stavby - pomocné práce 
Pracoviště - Zlínský kraj 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756450795 

 

Požadovaná profese: Pracovník péče o vozy v autobazaru 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RADEK DURĎA AUTO s.r.o., IČ 03019161 

  Místo výkonu práce: 
RADEK DURĎA AUTO s.r.o. - Vizovická, Vizovická 442, Příluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Karel VARAĎA, tel.: +420 736 627 172, e-mail: radekdurdaauto@gmail.com, 
adresa: Pecháčkova 129, 688 01 Uherský Brod 1 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:Příprava vozu na prodej(čištení).Provádění STK+evidenčních 
kontrol. 
 
Požadavky:Řidičský průkaz skupiny B 
 
Zaměstnavatele je možno kontaktovat osobně v pracovní dny od 9 - 16 
hodin, telefonicky v pracovní dny od 9 - 18 hodin nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025280766 

 

Požadovaná profese: Pracovník/ce balení a úklidu 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9) 

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: Ing. Lenka Kolářová, tel.: +420 777 752 049, e-mail: prace@mogador.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

http://portal.mpsv.cz/vm/12454300742
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  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 9.5.2017 do 8.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 350 do 15 400 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava pracoviště, příprava materiálů pro výrobu jako je 
např. skládání kartonů, třízení surovin, apd. 
základní kontrola výrobku, který opouští výrobní linku - kontrola data, 
svárů, hmotnosti apd. 
ruční balení výrobků, vkládání výrobků do kartonů, ukládání kartonů na 
paletu 
sanitace výrobních prostor, průběžná nebo po konci výroby 
sanitace výrobního zařízení, průběžná nebo po konci výroby 
práce jsou prováděny na základě pokynů a kontroly odpovědného 
pracovníka 

Poslední změna: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614700718 

 

Požadovaná profese: Dělník potravinářské výroby v pekárenské výrobě - pomocné práce. 

  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

  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, e-mail: bartosovar@penam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Noční provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost. 
Náplň práce: pomocné práce při výrobě pečiva. 
Práce pouze na odpolední a noční směny. 
Výhody: firemní benefity. 
Telefonicky 7.30-15.30 hod. 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161880725 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice v dřevovýrobě 

  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PODHAJI s.r.o., IČ 26929465, http://www.podhaji.cz 

  Místo výkonu práce: Lutonina 138, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Jiří Čala, tel.: +420 603 146 860, e-mail: podhaji@podhaji.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 do 21.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Třídění, vykracování, hoblování, lepení dřevěného materiálu. Fyzicky 
náročná práce. 
Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík výhodou. 
Způsob prvního kontaktu: telefonicky 6:00 - 15:30 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122420737 

 

http://portal.mpsv.cz/vm/12614700718
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Požadovaná profese: Dělník/dělnice v dřevovýrobě 

  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PODHAJI s.r.o., IČ 26929465, http://www.podhaji.cz 

  Místo výkonu práce: Lutonina 138, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Jiří Čala, tel.: +420 603 146 860, e-mail: podhaji@podhaji.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 do 21.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Třídění dřevěného materiálu.  
Způsob prvního kontaktu: telefonicky 6:00 - 15:30 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13136180769 

 

Požadovaná profese: dělník/dělnice ve výrobě 

  Pomocní dělníci ve výrobě (93292) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ezop reklamní studio s.r.o., IČ 26309076 

  Místo výkonu práce: Ezop reklamní studio s.r.o.-prac, Nábřeží 5574, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Darina Uhříková, tel.: +420 603 882 858, e-mail: uhrikova@i-ezop.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 2.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pečlivost, zručnost, zodpovědný přístup k práci, orientace na výsledek. 
Obsluha strojů v polygrafii - řezačka, bigovačka, laminace, balení 
zhotovených zakázek, uskladnění materiálu. Po zapracování v létě týden 
dovolené navíc. Životopis na e-mail. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Uherské Hradiště, číslo 
volného místa: 11356210787 

 

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: HP - KOVO, spol.s r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Vladimír Hurta, tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11150660706 

 

Požadovaná profese: Expedientka teplé stravy 

  Pomocní kuchaři (51203) 

  Počet volných míst: 4 

http://www.podhaji.cz/
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOSPO a.s., IČ 27692400 

  Místo výkonu práce: 
JOSPO a.s. - pracoviště, areál Barum Continental, Objízdná 1628, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Monika Blablová, e-mail: blablova@jospo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a výdej jídel v závodní restauraci 
Požadavky: potravinářský průkaz 
Výhody: zaměstnanecké slevy, benefity 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169710759 

 

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 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: časová flexibilita, trestní bezúhonnost, snahu učit se novým 
věcem, práce v sobotu i neděli 

Poslední změna: 
7.10.2016 00:45:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10491860762 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 

  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rostislav Fuksa, IČ 13413031 

  Místo výkonu práce: Bartošova 45, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Rostislav Fuksa, tel.: +420 608 545 788, e-mail: rostislav.fuksa@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba - pondělí až pátek (dle dohody) 
Pracovníka zaškolíme a zapracujeme 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122410746 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně / uklíd 
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  Pomocní kuchaři (51203) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martin Prokop, IČ 75344637 

  Místo výkonu práce: Martin Prokop - Kvítková, Kvítková 4323, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Prokop, tel.: +420 724 827 258, e-mail: tribratrisro@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v kolektivu, samostatnost, ochota učit se novým věcem, práce s 
lidmy 
Výhody: zvýhodněné stravování, firemní benefity 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240400770 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla v kuchyni při mytí nádobí 

  Pomocní kuchaři (51203) 

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 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

POMOCNOU SÍLU V KUCHYNI 
Nabízíme: 
*zajímavou práci v perspektivní a stabilní společnosti 
*příjemné pracovní prostředí  
*možnost ubytování nebo příspěvku na dopravu 
*možnost celodenního stravování  
*možnost proškolování a profesního růstu 
Požadujeme: 
*spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
*trestní bezúhonnost 
*zdravotní způsobilost 
*časovou flexibilitu 

Poslední změna: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12330130751 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 

  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZM - TECH s.r.o., IČ 25551868 

  Místo výkonu práce: ZM - TECH s.r.o. - Zlín, U Lomu 638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Martina Brokešová, tel.: +420 602 237 806, e-mail: marketing@ivfzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 
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  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a výdej obědů, večeří, úklid, mytí nádobí, 
spolehlivost, flexibilita, samostatnost, pečlivost a schopnost adaptace v 
novém týmu, praxe výhodou 
 
Výhody: firemní bonusy, zaměstnanecká strava, placené přesčasy  
 
Telefonicky se hlásit v době 8:00-15:30 hod.  

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114370707 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 

  Pomocní kuchaři (51203) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Alzheimercentrum Zlín z.ú., IČ 03461891 

  Místo výkonu práce: Alzheimercentrum Zlín z.ú. - Zlín, Růmy 1393, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ivana Nováčková, e-mail: provoz.zlin@alzheimercentrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 15 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: potravinářský průkaz, praxe v oboru výhodou, pečlivost, 
schopnost týmové spolupráce, pracovní nasazení. 
Náplň práce: spolupráce při přípravě teplé a studené kuchyně, pomocné 
práce patřící k chodu kuchyně.  
11 - hodinové směny (dlouhý/krátký týden).  
Výhody: dotované stravování, profesionalitu. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129080757 

 

Požadovaná profese: Pomocníci kuchyně 

  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Malenovice, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Věra Luptáková, e-mail: dsefata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 73 do 90 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k 
právním úkonům, platný potravinářský průkaz. 
Schopnost pracovat samostatně, organizační schopnosti, pracovitost, 
zodpovědnost, znalost základní práce na pc, znalost vegetariánských 
pokrmů výhodou. 
Náplň práce: příprava a výdej snídaní a večeří pro cca 20 osob, výdej již 
uvařených obědů - vše dle diet, mytí nádobí, úklid kuchyně a zázemí 
kuchyně, dodržování hygienických předpisů, vedení zápisů do 
dokumentace kuchyně. 
Výhody: příspěvek na ošatné, sleva na zaměstnaneckou stravu, čtvrtletní 
prémie, příspěvek na penzijní připojištění,  

Poslední změna: 30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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mailto:dsefata@gmail.com


13225110757 
 

Požadovaná profese: Pomocný kuchař 

  Pomocní kuchaři (51203) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HVĚZDA, z. ú., IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: HVĚZDA, z. ú. - Domov seniorů, Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: David Zdráhal, tel.: +420 734 636 519, e-mail: kostelnik@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do našeho pracovního kolektivu hledáme vhodného uchazeče na 
pracovní pozici kuchař. 
 
Požadavky:  
- vyučení v oboru 
- min. 2 roky praxe 
- spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost 
- časová flexibilita 
- trestní bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 

Poslední změna: 
4.7.2017 16:45:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12969650781 

 

Požadovaná profese: Závozníci 

  Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (93332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Zdeněk Baláž, IČ 16296931 

  Místo výkonu práce: Zahradní 802, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Zdeněk Baláž, tel.: +420 608 857 716, e-mail: ZdenekBalaz@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Mzda dohodou. 
Požadavky: dobrá fyzická kondice, spolehlivost. 
Náplň práce: nakládka a vykládka elektro, jízdy po Moravě.  
Kontaktovat osobně nebo telefonicky.  

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102670761 

 

Požadovaná profese: Závozník 

  Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (93332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o., IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila, tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Neúplné základní 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/13225110757
http://www.sdruzenihvezda.cz/
mailto:kostelnik@sdruzenihvezda.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12969650781
mailto:ZdenekBalaz@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13102670761
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz


  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o závozníka pro rozvoz piva. 
 
 
Nabízíme: 
* jistotu a zázemí silné a stabilní společnosti 
* placené přesčasy 
* získání průkazu na vzv 
* příspěvek na stravu 
* pracovní oděv 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454720752 

 

Požadovaná profese: Pomocní montážní dělníci 

  Pomocní montážní dělníci (93293) 

  Počet volných míst: 8 

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.: +420 777 870 755,777 043 755 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost 

Poslední změna: 
9.8.2017 10:17:04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10691540791 

 

Požadovaná profese: Pomocní montážní dělníci. 

  Pomocní montážní dělníci (93293) 

  Počet volných míst: 14 

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.: +420 777 870 755,777 043 755 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2016 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
29.12.2016 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11191140746 

 

Požadovaná profese: Pomocní montážní dělníci. 

  Pomocní montážní dělníci (93293) 

  Počet volných míst: 17 

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.: +420 777 870 755,777 043 755 

http://portal.mpsv.cz/vm/12454720752
http://portal.mpsv.cz/vm/10691540791
http://portal.mpsv.cz/vm/11191140746


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, dobrý zdravtní stav, 
fyzická zdatnost, schopnost práce ve výškách 
Osobní návštěva na pracovišti každý čtvrtek v době 8-10 hod. Nejdříve 
nutné telefonicky ověřit a potvrdit schůzku. 
Telefonicky 8-15 hod.  

Poslední změna: 
10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845830766 

 

Požadovaná profese: Pomocnice do kuchyně 

  Pomocní pracovníci při přípravě jídla (941) 

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 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2019 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Obsluha myčky nádobí, příprava zeleniny….. 
Kultivované, čisté prostředí, moderně vybavená kuchyň.  
 
Výhody: bezplatné využití služeb hotelu - wellness (i pro rodinné 
příslušníky), denní strava ZDARMA. 
 
Zájemci o pracovní místo se ke sjednání osobní schůzky hlásí e-mailem 
(director@lesni-hotel.cz) nebo telefonicky - PO - PA v době od 8:00 do 
16:00 hod. 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076090724 

 

Požadovaná profese: Pomocní pracovníci ve stavebnictví 

  Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví (931) 

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 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocné stavební práce ve Zlínském kraji 
Požadavky: fyzická zdatnost 
Výhody: telefon 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13140720757 

http://portal.mpsv.cz/vm/12845830766
http://portal.mpsv.cz/vm/13076090724
mailto:vavsystemy@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13140720757


 

Požadovaná profese: Pomocný dělník k CNC listu 

  Pomocní pracovníci ve výrobě (932) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost 
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
 
Náplň práce: 
- pomocné práce na ohraňovacích lisech značky TRUMPF 
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. Případné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, slečna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Zaměstnanecké výhody:  
- práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství 
- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 20.000,- 
- možnost práce přesčas 
- příspěvek na stravování 
- možnost kariérního růstu 
- 25 dnů dovolené 
 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039600779 

 

Požadovaná profese: Pomocní skladníci (93331) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - koleje a menza, Štefánikova 150, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková, tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Přejímka zboží a materiálu od dodavatelů a jeho uskladnění, 
výdej zboží do kuchyně a na jiná pracoviště, provádění zápisu HACCP, 
páce na PC, výpomoc v kuchyni 
Požadavky: samostatnost, vítána zkušenost s prací ve skladu 
Nabízíme: ranní směny - Po-Pá nebo dle potřeby, 6 týdnů dovolené 
Životopis zasílejte nejpozději do 15.6.2017 na e-mail nebo poštou na 
adresu:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

http://www.zps-mechanika.cz/
mailto:ssucha@zps-mechanika.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13039600779
http://www.utb.cz/
mailto:personalni@utb.cz


Personální odbor 
Bc. Lubomíra Šustková 
nám. T. G. Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 
V případě, že Vás do 10 pracovních dnů od uzávěrky možnosti poslat 
životopisy nebudeme kontaktovat, bohužel jste nepostoupil/a do užšího 
kola výběrového řízení. 

Poslední změna: 
15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688850719 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla do kuchyně 

  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Štípský šenk s.r.o., IČ 04493168 

  Místo výkonu práce: Mariánské náměstí 48, Štípa, 763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Ondřej Lysák, tel.: +420 777 904 224, e-mail: senk@stipskysenk.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: úklid a pomocné práce v kuchyni, pracovitost 
Výhody: práce v příjemném prostředí a kolektivu 

Poslední změna: 
23.8.2017 00:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050460705 

 

Požadovaná profese: Pomocní kuchaři 

  Pomocníci v kuchyni (94120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Magdaléna Šestáková, IČ 04773934 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Restaurace a penzion Dobré Hnízdo Zlín-Malenovice. 
Náplň práce: pomoc při přípravě denního menu, pomoc při přípravě 
minutkové kuchyně, příprava snídaní, udržování čistoty v kuchyni 
Požadavky: samostatnost, praxe, uvítáme praxi při práci s grilem 
Benefity: strava. 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764660778 

 

Požadovaná profese: Pomocnice v kuchyni. 

  Pomocníci v kuchyni (94120) 

  Počet volných míst: 7 

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, 

http://portal.mpsv.cz/vm/12688850719
mailto:senk@stipskysenk.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13050460705
mailto:magda.sestakova@centrum.cz
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http://www.lazneluhacovice.cz/


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 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 14 500 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)  
-zaměstnanecké stravování (oběd 30 Kč) 
-pracovní oblečení  
-zvýhodněné výměnné rekreace  
-přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí  
-práce je vhodná i pro důchodkyně  
 
Dvousměnný provoz - ranní a odpolední směna, víkendy dle rozpisu 
směn.  
Nástup: možný ihned  
 
Možnost výběru pracoviště: hotel Palace, hotel Morava, Jurkovičův dům 
nebo Společenský dům. Přijďte se podívat k nám do provozu, rádi Vás 
provedeme a poskytneme bližší informace!  

Poslední změna: 
31.7.2017 12:06:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11806560738 

 

Požadovaná profese: Pracovnice/pracovník se zaměřením na firemní klientelu 

  Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech (42) 

  Počet volných míst: 2 

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: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: podpora spolupracovníků při obsluze stávajících i nových 
firemní klientů, rozvoj obchodních aktivit a metodická činnosti. 
Požadavky: pracovitý, přirozené komunikační schopnosti, vztah k 
podnikatelské sféře (předchozí obchod. zkušenosti, SŠ nebo VŠ s 
technickým nebo ekonomickým zaměřením, příjemné vystupování, 
základní znalost PC, ochotu se vzdělávat. 
Výhody: motivační odměny, veškerá školení zdarma 

Poslední změna: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927740767 

 

Požadovaná profese: Obsluha recyklační linky 

mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11806560738
mailto:marie.scuglikova@obchod.csobpoj.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12927740767


  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 1.6.2017 

  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: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12545340771 

 

Požadovaná profese: Obsluha re-granulační linky 

  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: Mgr. Michal Maloun, tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: seřizovačské práce spojené s re-granulační linkou 
Požadavky: praxe v plastikářské firmě a oprávnění na VZV výhodou 
Výhody: možnost profesního růstu, firemní benefity 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12589870755 

 

Požadovaná profese: Pomocní dělníci sběrných surovin 

  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TET-B+J družstvo, IČ 27610039 

  Místo výkonu práce: TET-B+J družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 do 16.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, oprávnění na řízení VZV  

Poslední změna: 
25.5.2017 00:15:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570440782 

 

Požadovaná profese: Pomocný dělník sběrných surovin 

  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

mailto:vecera@tomaodpady.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12545340771
mailto:michaljun@maloun.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12589870755
http://portal.mpsv.cz/vm/12570440782


Pracoviště a kontakty 

  Firma: AEDSTAV, družstvo, IČ 03741982 

  Místo výkonu práce: AEDSTAV, družstvo - pracoviště, Všemina 234, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Těžká fyzická práce, zvedání těžkých břemen, prašné prostředí, ŘP sk. 
"C", oprávnění na VZV 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, 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 - pracoviště, Všemina 234, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873, e-mail: aedstav@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Těžká fyzická práce, zvedání těžkých břemen, prašné prostředí 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063930707 

 

Požadovaná profese: Pracovníci při výkupu a zpracování kovového odpadu a papíru 

  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110) 

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: 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 15.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru , průkaz řidiče VZV 
Výhody: pracovní oděv, příspěvek na stravné, prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799710758 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovník Zlín – HPP i brigádně 

  Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (5414) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s., IČ 25719751 

  Místo výkonu práce: Zlín - Okružní, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Náborové oddělení, tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

mailto:aedstav@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13063940795
mailto:aedstav@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13063930707
http://www.partr.cz/
mailto:polastikova@partr.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12799710758
mailto:nabor@m2c.eu


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 12 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 85 do 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nechodit na adresu fyzického pracoviště, nejdříve kontakt. Personalista 
nesedí na daném pracovišti. 
 
Náplň práce: 
• Poskytování informací zákazníkům ohledně novinek v prodejně 
• Podpora prodejního týmu 
• Aktivní podpora marketingových strategií prodejny 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Pochůzková činnost 
• Jednoduchá administrativa 
• Komunikace s policií 
• Práce pro obchodní řetězec 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Finanční ohodnocení 85,- Kč - 100 Kč/hodinu 
• Možnost práce na HPP i brigádu 
• Pracovní poměr na dobu neurčitou a zázemí stabilní společnosti 
• Kompletní uniformu a příspěvek na obuv 
• Náborový příspěvek po odpracování 3 měsíců 
• Možnost profesního i platového růstu 
• Bohatý motivační program 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajištění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, volejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail prace@m2c.eu (do 
předmětu uveďte název pozice včetně lokality). 

Poslední změna: 
24.8.2017 14:25:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
13055180725 

 

Požadovaná profese: Strážce/ná - Zlín 

  Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (5414) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s., IČ 25719751 

  Místo výkonu práce: Zlín, Centro Zlín, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Náborové oddělení, tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu:třída 3. května č.p. 1170, Zlín  
Nechodit na adresu fyzického pracoviště, nejdříve kontakt. Náborové 
oddělení, tel.: 800 111 112, e-mail: prace@m2c.eu 
 
Náplň práce: 

http://portal.mpsv.cz/vm/13055180725
mailto:nabor@m2c.eu


• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Komunikace s návštěvníkem – poskytování potřebných informací 
• Kontrola a organizace pohybu majetku 
• Kontrola bezpečnosti v rámci objektu 
• Kontrola čistoty a vybavení střeženého objektu 
• Identifikace organizovaných skupin kapsářů a podpora při jejich 
eliminaci 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Odpovídající finanční ohodnocení 
• Pracovní poměr na dobu neurčitou a zázemí stabilní společnost 
• Kompletní uniformu a příspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového růstu 
• Zajímavý motivační program 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajištění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, volejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail prace@m2c.eu (do 
předmětu uveďte název pozice včetně lokality). 

Poslední změna: 
26.8.2017 12:05:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
7549460725 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovníci 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., IČ 27810941 

  Místo výkonu práce: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Ing. Petr Dufka, tel.: +420 734 172 943, e-mail: dufka@centr.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 11.9.2017 do 11.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ochrana a kontrola majetku klienta, kontrola osob při vstupu 
12-ti hod. směny (den/noc), obsluha vrátnice 
Požadujeme: reprezentativní a příjemné vystupování 
pečlivost, spolehlivost, flexibilita, aktivní přístup k práci, základy PC 
Nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti 
možnost dalšího vzdělávání, práci v příjemném a přátelském prostředí, 
profesionální zaškolení 
nástup dle dohody (HPP/DPP), profesionální zaškolení 
HPP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050330725 

 

Požadovaná profese: Bezpečnostní pracovníci / strážní 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: M&M Security Ensure s.r.o., IČ 03399958 

  Místo výkonu práce: M&M Security Ensure s.r.o. - Zlín, Otrokovice, Napajedelská 1809 

  Komu se hlásit: Petr Molata, tel.: +420 739 115 604 

http://portal.mpsv.cz/vm/7549460725
mailto:dufka@centr.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13050330725


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, certifikát strážného je výhodou, ale 
pokud ho nemají zařizujeme ho my. 
Nabízíme ubytování. 
Náplň práce: ostraha potravinářského obchodu Lidl. 
Výhody: výkonnostní odměny  
Telefonicky Po-Pá od8do16 hod.  

Poslední změna: 
13.4.2017 00:47:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11785830771 

 

Požadovaná profese: Detektiv - Zlín - HPP i brigáda 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s., IČ 25719751 

  Místo výkonu práce: Zlín - Okružní, Okružní 4701, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Náborové oddělení, tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nechodit na adresu fyzického pracoviště, nejdříve kontakt  
 
Přijmeme muže i ženy na pozici detektiv: 
 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Pochůzková činnost 
• Kontrola bezpečnosti v rámci objektu 
• Eliminace nepoctivých zákazníků 
• Jednoduchá administrativa 
• Komunikace s policií 
 
Požadavky: 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
• Nadstandardní finanční ohodnocení 
• Pracovní poměr na dobu neurčitou a zázemí stabilní společnosti 
• Kompletní uniformu a příspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového růstu 
• Bohatý motivační program 
• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajištění ubytovny 
 
Pokud budete mít zájem o námi nabízenou pozici, volejte na naši 
bezplatnou linku 800 111 112 nebo pište na e-mail prace@m2c.eu (do 
předmětu uveďte název pozice včetně lokality). 

Poslední změna: 
24.8.2017 14:25:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12074090715 

 

Požadovaná profese: Detektivové OD - Kamerový systém 

http://portal.mpsv.cz/vm/11785830771
mailto:nabor@m2c.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/12074090715


  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: CENTURION loss prevention a.s., IČ 27787702 

  Místo výkonu práce: 
CENTURION loss prevention a.s. - Malenovice, třída 3. května 1170, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: David Ptáček, tel.: +420 777 780 227, e-mail: dptacek@centurionlp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 18 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o detektivní práci na kamerovém systému - 85 až 90% pracovní 
doby připadá na kamery, práce v civilu, krátký - dlouhý týden.  
Požadavky: čistý trestní rejstřík, spolehlivost, odpovědnost, praxe v 
oboru a certifikát výhodou.  
Výhody: zajímavé osobní ohodnocení 
Nutno domluvit schůzku předem na tel. 775 780 227 - p. Ptáček nebo na 
dptacek@centurionlp.cz 
 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240560723 

 

Požadovaná profese: Detektivové v obchodě 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o. ., IČ 25716514 

  Místo výkonu práce: 
PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o. - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Karel Dvořák, tel.: +420 777 663 047, e-mail: dvorak.pcpeuro@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 do 135 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dobrá fyzická kondice, trestní bezúhonnost 
Výhody: hrazená doprava do zaměstnání 
Nejdříve nutný telefonický kontakt příp. ať uchazeči zasílají životopis na 
e-mail. Poté budou pozváni k výběrovému řízení.  
Na výše uvedených adresách se nachází pouze pracoviště, kde nikdo k 
nabízenému místu nepodá žádné informace, proto je nutný nejdříve 
kontakt telefonicky nebo e-mailem. 
Možnost práce i na dohodu o provedení práce. 
 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114450732 

 

Požadovaná profese: Ostraha 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SONYA AGENCY, s. r. o., IČ 24241105 

  Místo výkonu práce: 
SONYA AGENCY, s. r. o. - Zlín - nám. Míru, náměstí Míru 61/11, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Milena Dočekalová, tel.: +420 603 801 150, e-mail: sonyamd@seznam.cz 

mailto:dptacek@centurionlp.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13240560723
mailto:dvorak.pcpeuro@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13114450732
mailto:sonyamd@seznam.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 73 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 
Vhodné i pro ženy. 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630400750 

 

Požadovaná profese: Ostraha 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SONYA AGENCY, s. r. o., IČ 24241105 

  Místo výkonu práce: 
SONYA AGENCY, s. r. o. - DM drogerie Zlín (OC Zlaté Jablko), náměstí 
Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Milena Dočekalová, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 73 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění ostrahy maloobchodních prodejen, spolupráce při 
zadržení osob páchající trestnou činnost. 
Požadavky: čistý trestní rejstřík, certifikát strážného výhodou, praxe v 
oblasti security výhodou. 
Kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.  

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649280733 

 

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. - Otrokovice, Napajedelská 1809, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385210746 

 

Požadovaná profese: Ostraha. 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/12630400750
mailto:sonyamd@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12649280733
http://portal.mpsv.cz/vm/12385210746


  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 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385140712 

 

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 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 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385200755 

 

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: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, 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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12385140712
http://portal.mpsv.cz/vm/12385200755
http://portal.mpsv.cz/vm/12385180773


  Komu se hlásit: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, 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: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467450741 

 

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 Okružní 5454, Okružní 5454, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost. 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385160791 

 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12385190764
http://portal.mpsv.cz/vm/12467450741
http://portal.mpsv.cz/vm/12385160791


Luhačovice 

  Komu se hlásit: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost. 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385150703 

 

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: Tereza Kozáková, tel.: +420 722 364 328 

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 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND. 
Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, 
dochvilnost. 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12385170782 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ochrany majetku a osob - strážný 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Eagle Eyes a.s., IČ 01502875 

  Místo výkonu práce: Eagle Eyes a.s. - Halenkovice, Halenkovice 

  Komu se hlásit: Jana Študentová, tel.: +420 724 235 476, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 9 760 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místa jsou vyhrazena jen pro osoby s ČID a ID. 
Hledáme pracovníky jen s čistým trestním rejstříkem. 
Výhody: stravenky, bonusy, odměny 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154580796 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ostrahy 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/12385150703
http://portal.mpsv.cz/vm/12385170782
mailto:office@hb-group.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13154580796


  Firma: Pro Bank Security a.s., IČ 25387901 

  Místo výkonu práce: 
Pro Bank Security a.s. - Malenovice, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Bronislava Plisková, tel.: +420 773 087 670, e-mail: 
bronislavap@probank.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 do 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je určeno především pro OZP I. a II. st.  
Nepřetržitý provoz, noční směny 12 hod, obchůzková činnost se psem  
Podmínkou je přiměřený zdravotní stav, trestní bezúhonnost. 
Náborový příspěvek až 10 tis. Kč, věrnostní odměny, dlouhodobá 
perspektiva 

Poslední změna: 
13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667970790 

 

Požadovaná profese: Strážce/ná - Zlín - brigádně 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Mark2 Corporation Czech a.s., IČ 25719751 

  Místo výkonu práce: Zlín, Centro Zlín, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Náborové oddělení, tel.: +420 800 111 112, e-mail: nabor@m2c.eu 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 75 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

místo výkonu práce:třída 3. května č.p. 1170, 763 02 Zlín 4 - Malenovice 
kontakt: Náborové oddělení, tel.: 800 111 112, e-mail: prace@m2c.eu 
Nechodit na adresu fyzického pracoviště, nejdříve kontakt. 
 
Náplň práce: 
 
• Ochrana a ostraha majetku klienta 
• Komunikace s návštěvníkem – poskytování potřebných informací 
• Kontrola a organizace pohybu majetku 
• Kontrola bezpečnosti v rámci objektu 
• Kontrola čistoty a vybavení střeženého objektu 
• Identifikace organizovaných skupin kapsářů a podpora při jejich 
eliminaci 
 
Požadavky: 
 
• Chuť pracovat 
• Trestní bezúhonnost 
 
Nabízíme: 
 
• Odpovídající finanční ohodnocení 
• Zázemí stabilní společnosti 
• Možnost dlouhodobé spolupráce 
• Kompletní uniformu a příspěvek na obuv 
• Možnost profesního i platového růstu 

mailto:bronislavap@probank.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12667970790
mailto:nabor@m2c.eu


• Zajistíme zkoušky profesní kvalifikace 
• Možnost zajištění ubytovny 

Poslední změna: 
24.8.2017 16:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12837490706 

 

Požadovaná profese: Strážný 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HUNTERS Security s.r.o., IČ 24164798 

  Místo výkonu práce: HUNTERS security s.r.o. 001, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Josef Lejsek, tel.: +420 773 774 212, e-mail: josef.lejsek@hunterssecurity.cz, 
adresa: Rýmařovská 434, 19000 Praha 9 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2016 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme:  
dobrý pracovní kolektiv  
práci pro renomovanou společnost  
odpovídající platové podmínky  
zaškolení  
možnost získání osvědčení o profesní (dílčí) kvalifikaci Strážný 68-008 E  
 
Na osobní pohovor budou přizváni pouze vybraní uchazeči na základě 
zaslaných životopisů nebo telefonátu zástupci naší firmy. Na uvedený 
email prosím zašlete Váš životopis. 

Poslední změna: 
2.6.2016 22:06:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 9, číslo volného místa: 
10896840709 

 

Požadovaná profese: Strážný pro ZOO a zámek Zlín - Lešná 

  Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., IČ 27810941 

  Místo výkonu práce: CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. - Štípa, Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Ing. Petr Dufka, e-mail: dufka@centr.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 11.9.2017 do 11.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poskytování služeb spojených s ostrahou areálu ZOO a 
zámku Zlín - Lešná, práce na vjezdových vrátnicích do provozů, kde je 
pohyb osob a průjezdy osobních a nákladních vozidel s materiálem, 
dohled na průchod návštěvníků přes turnikety, vedení dokumentace 
klienta, zajištění ostrahy objektu, pochůzková činnost, 12-ti hod. směny 
Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek 
Požadujeme: neprezentativní a příjemné vystupování, pečlivost, 
spolehlivost, flexibilita, aktivní přístup k práci, práce na PC na základní 
úrovni 
praxe na obdobné pozici výhodou  
K CV přiložte fotografii. 
Nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti 
možnost dalšího vzdělávání, práci v příjemném a přátelském prostředí, 
profesionální zaškolení, nástup dle dohody (HPP/DPP), profesionální 
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zaškolení 
Nástup ihned. 
HPP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927570726 

 

Požadovaná profese: Pracovníci ostrahy, strážní (54142) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o., IČ 24288152 

  Místo výkonu práce: 
BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. - pracoviště, Okružní 5454, 760 05 
Zlín 5 

  Komu se hlásit: Jáchym Šrámek, tel.: +420 722 364 341 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 225 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme.  
Pro informování ohledně prac. místa volat na níže uvedený telefon.  
Nechodit na pobočku. 

Poslední změna: 
1.9.2017 00:36:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809820777 

 

Požadovaná profese: Pracovníci pro ruční mytí vozidel (9122) 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Zliner hledá do autosalonu a servisu vozidel pracovníka pro 
strojní a ruční mytí osobních vozidel, leštění, voskování, čištění interiérů. 
Zájemci hlaste se buď na email: personalista@zliner.cz, nebo na mob.: 
7344233466 

Poslední změna: 
22.6.2017 13:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913440736 

 

Požadovaná profese: Psaní textu /vytváření obsahu/ pro zahradnictví 

  Pracovníci pro zpracování textů (41311) 

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 12.6.2017 
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  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: 

Vydržím sedě u počítače a psát /fotit, upravovat text, nahrávat obrázky/ 
Výborná čeština, pravopis a stylistika - baví mě psat, umim psat rychle a 
dobře 
Píšu rychle všemi deseti prsty a pracuji s počítačem rychle 
Umím se inspirovat článkem alespoň v jednom cizím jazyku, ambice 
Požadavky: píše zakaznicky oritentované popisky produktu, návody k 
pěstování, nabadá lidi k ekologickému chovaní, učí lidi pěstovat, opravuje 
pomocí CMS chyby na webech, optimalizace produktoveho porfolia, 
aktualizace produktove nabídky, sprava webu  
Výhody: pružnou pracovní dobu s pevnou částí - jen ranní směny 

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830240732 

 

Požadovaná profese: Osobní asistent sociálních služeb (v domácí péči) 

  
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: Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596 

  Místo výkonu práce: Podané ruce - osobní asistence - ZLÍN, Okružní 4699, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme osobní asistenty s místem výkonu práce ZLÍN. Požadujeme 
vzdělání sociálního směru nebo kvalifikační kurz pro přímou obslužnou 
péči. 
Nabízíme smysluplnou práci u handicapovaných klientů v jejich domácím 
prostředí.  
Nabízíme: 
- stravenky 
- telefon 
- mzdové osobní ohodnocení 
Zašlete životopis, příp. motivační dopis na mail 
monika.kristkova@podaneruce.eu. 

Poslední změna: 
23.8.2017 16:26:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, číslo volného 
místa: 13100880723 

 

Požadovaná profese: Dělníci - svozaři/třidiči odpadů 

  Pracovníci s odpady (961) 

  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, tel.: +420 577 132 602, e-mail: joga@jogaluhacovice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dělnická práce, práce ve sběrně - třídírně nebo na svozu 
odpadu, jednoduchá manuální práce, fyzicky náročná práce, nárok na 
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dotaci z ÚP výhodou, prac. doba: 6.00-14.30 hod, ne svátky, ne víkendy. 
Pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou - jistota 
stabilní firmy. 
Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osobně. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890860785 

 

Požadovaná profese: Dělníci - svozaři/třidiči odpadů 

  Pracovníci s odpady (961) 

  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. - VK Brumovská 1062, Brumovská 1062, 766 
01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, tel.: +420 577 132 602 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: dělnická práce, práce ve sběrně - třídírně nebo na svozu 
odpadu, jednoduchá manuální práce, fyzicky náročná práce, nárok na 
dotaci z ÚP výhodou, prac. doba: 6.00-14.30 hod, ne svátky, ne víkendy. 
Pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou - jistota 
stabilní firmy. 
Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osobně. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890870776 

 

Požadovaná profese: Řidiči - svoz odpadu 

  Pracovníci s odpady (961) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., IČ 60697628, http://www.jogaluhacovice.cz 

  Místo výkonu práce: 
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. - SLA Osvobození 25, Osvobození 25, 763 21 
Slavičín 

  Komu se hlásit: Ing. Josef Gabryš, Jednatel, tel.: +420 577 132 602 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svoz odpadu, údržba vozidla, zpracování odpovídající 
administrativy (zázn. o provozu vozidla).  
Luhačovice - Slavičín - Valašské Klobouky 
Požadavky: ŘP sk. B + C (E výhodou), platný profesní průkaz, čistý trestní 
rejstřík, praxe 5 let, spolehlivost, zodpovědnost, svědomitost. 
Výhody:stravenky, 5 týdnů dovolené, volné víkendy, práce pouze v 
regionu, možnost ubytování, možnost prodloužení pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou, vhodné i pro důchodce - možnost brigády 
Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osobně. 

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063870761 

 

Požadovaná profese: 
Samoobslužná prádelna, prádlena, příjem a výdej zakázek, obsluha 
praček a sušiček 

  Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (51690) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PERSTYLE, s. r. o., IČ 03962784 

http://portal.mpsv.cz/vm/12890860785
http://www.jogaluhacovice.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/12890870776
http://www.jogaluhacovice.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/13063870761


  Místo výkonu práce: PERSTYLE, s. r. o. - Zlín, K Pasekám 2517, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Zdeněk Švehlík, tel.: +420 777 815 915, e-mail: perstyle@perstyle.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 15 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 5 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příjem a výdej zakázek v samoobslužné prádelně, občasná 
obsluha praček a sušiček.  
Místo je vymezeno pro OZP.  
Fyzicky nenáročná práce s možností střídání stání, sezení a odpočinku.  
Práce v malém kolektivu.  
Požadujeme příjemné vystupování a zevnějšek, komunikativnost a 
samostatné rozhodování.  
Výhody: přizpůsobení pracovní doby dle požadavku OZP. Malý kolektiv s 
perspektivou prodloužení pracovní smlouvy. 

Poslední změna: 
16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676420751 

 

Požadovaná profese: Asistenti prodeje 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SILEX spol. s r.o., IČ 00563714 

  Místo výkonu práce: SILEX spol. s r.o. - pracoviště Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Eva Křenková, e-mail: krenkova@silex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: příjemné vystupování, dobré komunikační dovednosti, 
ochota pracovat ve 12 hodinových směnách (krátký, dlouhý týden), 
zkušenosti s prodejem vítány 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972240778 

 

Požadovaná profese: Odborní prodejci 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marek Pavlík, IČ 73812617 

  Místo výkonu práce: Marek Pavlík - Vodní, Vodní 105, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Personální oddělení, e-mail: personalni@dimapa.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úprava zboží k prodeji, komunikace se zákazníkem, přijímání 
objednávek zákazníků a jejich vyřizování, vyřizování dotazů, práce s e-
shopem 
Požadujeme vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, komunikativnost, 
angličtina výhodou, slovenština výhodou - administrace slovenského e-
shopu, častá komunikace se zákazníky 
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Nástup možný ihned, nabízíme dobré platové ohodnocení. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147560712 

 

Požadovaná profese: Prodejci 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

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: Lebánek Patrik, e-mail: lebanek@vitalwell.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obchodní dovednosti výhodou, komunikace se zákazníky, 
příjemné vystupování, znalost práce na PC, zodpovědnost, bezúhonnost, 
bydliště Zlín a blízké okolí. 
Náplň práce: prodej v prodejně ve Zlíně, administrativní činnost. 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050300752 

 

Požadovaná profese: Specialista koupelnového a sanitárního vybavení 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jurášek, spol. s.r.o., IČ 26273837 

  Místo výkonu práce: Pracoviště - U Splavu, U Splavu 2445, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Silvie Kulhánková, e-mail: koupelny@zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme kreativní, komunikativní, samostatné a spolehlivé uchazeče.  
Náplň práce: návrhy řešení koupelnových interiérů (technická specifikace, 
cenová nabídka, popř. 3D vizualizace). Řízení kompletního procesu 
obsluhy zákazníka (návrh, objednávka, dodání zboží). Znalost grafického 
programu na zpracování 3D vizualizace koupelen výhodou. Dobrý znalost 
Word a Excel. 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688880789 

 

Požadovaná profese: Technicko - administrativní pracovníci - prodejci 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KARAMBOLA.CZ s. r. o., IČ 24703273 

  Místo výkonu práce: 
KARAMBOLA.CZ s. r. o. - tř. T. B., třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: David Kubiš, e-mail: obchodnik@karambola.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/13147560712
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  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: obchodní dovednosti, komunikace se zákazníky, příjemné 
vystupování, znalost práce na PC, zodpovědnost, bezúhonnost, bydliště 
Zlín a blízké okolí. 
Náplň práce: prodej v prodejně ve Zlíně, administrativní činnost. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964290755 

 

Požadovaná profese: Vedoucí obslužného pultu 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu /gyni, 
Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem, alespoň základní znalost práce na PC. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964380771 

 

Požadovaná profese: Zástupce vedoucí prodejny 

  Pracovníci v oblasti prodeje (52) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 800 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem, alespoň základní znalost práce na PC. 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991960781 

 

Požadovaná profese: Konzultant/ka značkové prodejny, Zlín 

  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (52499) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681 

  Místo výkonu práce: T-Mobile Czech Republic, a. s. - Zlín, Rašínova 70, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavlína Šprachtová, e-mail: pavlina.sprachtova@motivp.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 28.2.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 50 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému Jsi po škole a uvažuješ, kam dál? Máš zkušenosti a přišel čas na změnu? 

http://portal.mpsv.cz/vm/12964290755
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místu: Nabízíme spoustu možností pro karierní i osobní rozvoj a tak u nás najde 
uplatnění nováček na trhu práce i ostřílený pracant. Zalíbení v prodeji a 
komunikaci s lidmi bys však měl/a mít v sobě :) 
Koho hledáme?  
Tebe, pokud jsou pro tebe výzvy motorem a ne brzdou. Hledáme dravost, 
obchodního ducha okořeněného soutěživostí, umění zkrotit přidělený 
počítač a prokousat se trochou toho nezbytného papírování. Ukaž nám, že 
umíš máknout, máš tah na branku, a my ti ukážeme, co s tím všechno 
vykouzlíš 
Co budeš dělat? 
Těšíme se na posilu do týmu konzultantů, kteří každý den prodávají našim 
zákazníkům nejvhodnější řešení a sdílí jejich radosti, starosti, šetří čas a 
rozšiřují obzory - zkrátka dělají zákazníkům život snazší díky nabízeným 
službám. Okoukneš komunikační a prodejní strategie našich ostřílených 
konzultantů, které určitě využiješ nejen v práci. Po úvodním zaškolení tě 
čeká čas na rozkoukání a utřídění všech nových informací. Pak už to bude 
celé jenom o tobě - a tak hurá za zákazníky. Ale neboj, podpora od týmu i 
manažerky/manažera je u nás samozřejmostí, takže na nic nebudeš 
sama/sám. Na prodejně najdeš tým, který s tebou oslaví všechny tvoje 
úspěchy a pomůže ti s každou obtíží, tak neváhej a přidej se k nám! 
Vaše CV zasílejte na mail pavlina.sprachtova@motivp.com 
 
Co nabízíme: 
týden dovolené navíc 
2 dny osobního volna 
výběr služebního telefonu ze současných novinek na trhu, neomezený 
tarif s 15GB dat 
stravenky 
nadstandardní zdravotní péči 
slevu na služby T-Mobile a zboží desítek našich partnerů 
smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení 
možnost flexibilních směn 
zaměstnanecké výhody v systému Cafeterie (10 000,- Kč na rok u plného 
úvazku po 6 měsících) 
penzijní připojištění (1,5 % po roce u nás) 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161910795 

 

Požadovaná profese: Operátor call centra telemarketingových služeb 

  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (42220) 

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: Barbora Holcová, tel.: +420 725 514 194, e-mail: barbora.holcova@emea.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

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

Požadované dovednosti: 

Práce s PC  
Práce s PC - internet a elektronická pošta  
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  
Práce s PC - textový editor (Word) 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, Prštné 
- Náplň práce: Jedná se o aktivní péči o stávající zákazníky, s přátelským 
přístupem. Nejde o neosobní volání. Co neumíte, rádi vás naučíme a 
zaškolíme. 
- Požadované jazyky: Český jazyk slovem i písmem, výborná komunikace, 

http://portal.mpsv.cz/vm/13161910795
http://www.nwt.cz/
mailto:barbora.holcova@emea.cz


ostatní jazyky vítanou výhodou 
- Požadované schopnosti a zkušenosti: Práce na PC (MS office, internet 
běžná uživatelská znalost) 
- Zaměstnanecké benefity: zaškolení zdarma, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou, příspěvky v interním stravovacím 
zařízení, příspěvky edenred, výborná dostupnost do zaměstnání 
hromadnou dopravou (vlak, autobus, MHD), vlastní stůl a notebook 
- Přístupnost pracoviště: Bezbariérový přístup, výtah, bezprašné a 
klimatizované kancelářské prostředí nově zrekonstruované budovy. 
Pozice je vhodná i pro OZP, OZZ, PD Po-Pá 8:00-17:00 hod. 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
barbora.holcova@emea.cz 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13111290763 

 

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 1.6.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
30.6.2017 00:45:28, 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 1.7.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Náplň práce: komunikace se zákazníky v rámci projektu klientského 

http://portal.mpsv.cz/vm/13111290763
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místu: 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: 
30.6.2017 00:45:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783430763 

 

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 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 29 000 do 45 000 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: 
19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890890758 

 

Požadovaná profese: Lékař - Mohelnice 

  Praktičtí lékaři pro dospělé (22111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PREVENTADO medical s.r.o., IČ 03738116 

  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Barbora Dombeková, tel.: +420 777 003 773, e-mail: info@preventado.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Do svého týmu hledáme kolegu - LÉKAŘE - pro ordinaci v Mohelnici. 
 
Jasný začátek a konec pracovní doby, více času pro rodinu, moderní 
přístup a pružné zázemí backoffice naší společnosti, zkušená zdravotní 
sestra k ruce, moderní přístrojové vybavení, benefity, nadstandardní 
finanční ohodnocení - líbí se Vám to? Hledáme právě Vás! 
 
Požadavky: 
 
- VŠ vzdělání (lékařská fakulta) 

http://portal.mpsv.cz/vm/12783430763
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- atestace (specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném 
znění) v oboru všeobecné praktické lékařství, interní lékařství, popř. 
pracovní lékařství 
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování 
- spolehlivost a zodpovědný přístup 
- uživatelská znalost práce na PC 
 
Nabízíme: 
 
- velmi nadstandardní finanční ohodnocení 
- možnost si zvolit pracovní dobu 
- možnost plného nebo zkráceného úvazku (dle vlastní volby) 
- práce v oblasti PLS - v případě atestace VPL možnost rozšíření na 
činnost PL pro dospělé 
- moderní ordinace 
- velmi nadstandardní mzdové ohodnocení 
- proplácení cestovného 
- firemní stravování 
- Cafetérie benefity 
- mobilní telefon s neomezeným voláním do všech sítí a internetem 
- příspěvek na ubytování, popř. zajištění ubytování 
- příspěvek na vzdělávání 
- prémie/bonusy 
- termín nástupu dle dohody 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13203390711 

 

Požadovaná profese: Praktičtí lékaři pro dospělé 

  Praktičtí lékaři pro dospělé (22111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o., IČ 29297231 

  Místo výkonu práce: Dr. Stojana 307, 765 02 Otrokovice 2 

  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 1.1.2018 

  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc 

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: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114650746 

 

Požadovaná profese: Prodavač domácích elektrospotřebičů 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dušan Fiurášek, tel.: +420 581 259 161, e-mail: fiurasek@emos.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2016 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zaměstnance do nově otevírané prodejny. 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10953590753 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka Elektro Euronics, Ak. Bedrny 383, Hradec Králové 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka, tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 11.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 27 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme právě Vás? 
Rádi komunikujete s lidmi, věnujete se jim a umíte poradit? 
Víte, jak si získat zákazníka? 
Chcete se dále vzdělávat v oboru elektro? 
Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
S prací na počítači si umíte poradit? 
Odpověděli jste na vše ano? Pak je tato práce právě pro Vás! 
 
Co u nás budete dělat? 
Prodávat trendy produkty, novinky či vychytávky do domácnosti. 
Rozšiřovat lidem obzory, vždy pro ně budete mít zajímavé novinky a akce. 
Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vést evidenci. 
Pečovat o zákazníky prodejny, např. jim pomáhat s reklamacemi. 
Počítat peníze v pokladně a hlídat, aby se nerozkutálely. 
Láká Vás to? Pojďte do toho s námi! 
Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu. 
Dostanete motivující ohodnocení 15 000 - 27 000 Kč. 
Získáte zajímavé benefity (stravenky aj.). 
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics , Ak. Bedrny 383 , Hradec Králové. 
Kdy můžete začít? 
Třeba hned! 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12988980747 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka, Elektro Euronics, Galerie Písek 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka, tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 
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  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme právě Vás? 
* Rádi komunikujete s lidmi a umíte poradit? 
* Víte, jak si získat zákazníka? 
* Chcete se dále vzdělávat v oboru elektro? 
* Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
Co u nás budete dělat? 
* Prodávat trendy produkty,vychytávky do domácnosti. 
* Rozšiřovat lidem obzory, vždy pro ně budete mít zajímavé novinky a 
akce. 
* Přebírat, kontrolovat zboží a vést jeho evidenci. 
* Pečovat o zákazníky prodejny. 
* Počítat peníze v pokladně a hlídat, aby se nerozkutálely. 
Láká Vás to? Pojďte do toho s námi! 
* Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu. 
* Motivující ohodnocení až 25 000Kč. 
* Příspěvek na jídlo ve formě stravenek, 
* Slevy na všechny produkty na našich prodejnách a e-shopech, 
* Výhodné ceny volání pro Vás a Vaše blízké, 
* 5 dnů volna na nemoc, 
* Výhodné ceny elektřiny a plynu do Vaší domácnosti, 
* Příspěvek na zubní ošetření, 
* Slevy na pobyt na našich hotelech v srdci Beskyd, 
* Příspěvek na životní pojištění, 
* Odměny při významných životních událostech a jubileích.  
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics, Galerie Písek, Hradišťská 49, 397 01 Písek. 
Kdy můžete začít? 
Od 1.4.2017 nebo dohodou. 
Zaujala Vás naše nabídka? Své životopisy prosím zasílejte na 
vaculikoval@hptronic.cz) 
Těším se na spolupráci s Vámi! 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12251250739 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka Elektro Euronics, IGY Centrum České Budějovice 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka, tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRODAVAC/-KA ELEKTRO EURONICS, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
* PP na dobu určitou s možností prodloužení, turnusové služby 
* Náplň práce: prodej elektroniky, péče o zákazníky 
* Požadujeme:komunikativního spolupracovníka s příjemným 
vystupováním a obchodním duchem.Trestní 
bezúhonnost. Praxe není podmínkou. 
* Nabízíme: v případe oboustranné spokojenosti prodloužení pracovní 
smlouvy, 5 dnů volna navíc za 
nemoc, stravenky, slevy na produkty, výhodné volání, výhodné ceny 
elektřiny a plynu. Zvláštní prémie, 
příspěvek na zubní ošetření a životní pojištění, slevy na firemních hotelích 
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* Pozice je vhodná pro absolventy. 
 
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: vaculikoval@hptronic.cz 
nebo nás kontaktujte na tel. č. 577 055 119. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13110630775 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka elektro Euronics Jablonec nad Nisou 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Marcela Chytilová, personalistka, e-mail: personalni@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme právě Vás? 
Rádi komunikujete s lidmi, věnujete se jim a umíte poradit? 
Víte, jak si získat zákazníka? 
Chcete na sobě pracovat a dále se vzdělávat v oboru elektro? 
Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
Odpověděli jste na vše ano? Pak je tato práce právě pro Vás! 
 
Co u nás budete dělat? 
Prodávat trendy produkty, novinky či vychytávky do domácnosti. 
Rozšiřovat lidem obzory, vždy pro ně budete mít zajímavé novinky a akce. 
Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vést evidenci. 
Spolupracovat v oblasti logistiky a rozvozu zboží. 
Pečovat o zákazníky prodejny, např. jim pomáhat s reklamacemi. 
Počítat peníze v pokladně a hlídat, aby se nerozkutálely. 
 
Láká Vás to? Pojďte do toho s námi! 
Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu. 
Dostanete motivující ohodnocení 18 000 - 25 000 Kč. 
Získáte zaměstnanecké benefity. 
 
Kde budete pracovat? 
V Euronics Elektro Jablonec nad Nisou 
 
Kdy můžete začít? 
Třeba hned! 
 
Zaujala Vás naše nabídka? Pak nás neváhejte kontaktovat! 
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu: HP TRONIC Zlín, spol. 
s r.o., personální oddělení, Prštné - Kútiky 637, 760 01 Zlín, mail: 
personalni@hptronic.cz. 

Poslední změna: 
29.8.2017 14:16:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12918880787 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka Elektro Euronics, Pelhřimov 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka, tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
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vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme právě Vás? 
* Rádi komunikujete s lidmi a umíte jim poradit? 
* Víte, jak si získat zákazníka? 
* Chcete se dále vzdělávat v oboru elektro? 
* Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
 
Co u nás budete dělat? 
* Prodávat trendy produkty,vychytávky do domácnosti. 
* Rozšiřovat lidem obzory, vždy pro ně budete mít zajímavé novinky a 
akce. 
* Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vést evidenci. 
* Pečovat o zákazníky prodejny, např. jim pomáhat s reklamacemi. 
* Počítat peníze v pokladně a hlídat, aby se nerozkutálely. 
 
Láká Vás to? Pojďte do toho s námi! 
* Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu. 
* Motivující ohodnocení ve výši 15 000 – 25 000 Kč. 
 
Získáte spoustu zajímavých benefitů: 
* Příspěvek na jídlo ve formě stravenek. 
* Slevy na všechny produkty na našich prodejnách a e-shopech. 
* Výhodné ceny volání pro Vás a Vaše blízké. 
* 5 dnů volna na nemoc. 
* Výhodné ceny elektřiny a plynu do Vaší domácnosti. 
* Příspěvek na zubní ošetření. 
* Slevy na pobyt na našich hotelech v srdci Beskyd. 
* Příspěvek na životní pojištění. 
* Odměny při významných životních událostech a jubilejních. 
 
Kde budete pracovat? 
V Elektro Euronics, Pražská 3024/10, 393 01 Pelhřimov. 
 
Kdy můžete začít? 
Třeba hned! 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12979720739 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka Elektro Euronics RELAXA, Havlíčkův Brod 

  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (52236) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 
Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Lenka Vaculíková, Personalistka, tel.: +420 577 055 119, e-mail: 
vaculikoval@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 8.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému Prodavač/ka - Elektro RELAXA, Havlíčkův Brod 
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místu:  
Hledáme právě Vás? 
* Rádi komunikujete s lidmi a umíte poradit? 
* Víte, jak si získat zákazníka? 
* Chcete se dále vzdělávat v oboru elektro? 
* Spolehlivost a pracovitost je Vám vlastní? 
 
Co u nás budete dělat? 
* Prodávat trendy produkty a vychytávky do domácnosti. 
* Přebírat zboží, kontrolovat jeho perfektní stav a vést evidenci. 
* Pečovat o zákazníky prodejny, např. jim pomáhat s reklamacemi. 
*Počítat peníze v pokladně a hlídat, aby se nerozkutálely. 
 
Láká Vás to? Pojďte do toho s námi! 
* Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu. 
* Budete dostávat motivující ohodnocení ve výši 15 000 – 25 000 Kč. 
 
Získáte spoustu zajímavých benefitů: 
* Možnost stravování formou stravenek. 
* Výhodné zaměstnanecké ceny. 
* Nekuřácký příplatek. 
 
Kde budete pracovat? 
* V Elektro RELAXA, Dolní 258, 580 01 Havlíčkův Brod. 
 
Kdy můžete začít? 
Třeba hned! 
 
V případě zájmu zasílejte životopisy na vaculikoval@hptronic.cz nebo nás 
kontaktujte na 577 055 119. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13119510737 

 

Požadovaná profese: Prodavač potravinářského zboží 

  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pekárny Blansko a.s., IČ 27165906 

  Místo výkonu práce: 
Pekárny Blansko a.s. - prodejna v předkupní zóně Kauflandu Zlín, 
Sokolská č.p. 5300, 760 01 Zlín 

  Komu se hlásit: 
Věra Doležalová, manažer obchodní sítě, tel.: +420 724 776 419, e-mail: 
dolezalova@pekarnyblansko.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

možno i na zkrácený úvazek 

Poslední změna: 
14.8.2017 12:26:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Blansko, číslo volného místa: 
13144140783 

 

Požadovaná profese: Prodavači chlazených jídel 

  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: QUICKDELI s.r.o., IČ 28938241 

  Místo výkonu práce: 
QUICKDELI s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Jakub Holčík, tel.: +420 776 111 228, e-mail: jakub@dnesnevarim.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 300 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodej chlazených jídel v OC centro Malenovice 
Požadavky: samostatnost, kladný přístup k práce 
Pracovní doba: dlouhý/krátký týden, Po-Ne 9-20 hod.  
Výhody: sleva na produkty 

Poslední změna: 
13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853440707 

 

Požadovaná profese: Prodavači maso / uzeniny 

  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Beskydské uzeniny, a.s., IČ 26790203 

  Místo výkonu práce: Beskydské uzeniny, a.s. - Vizovice, Zlínská 1227, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Žaneta Šamšulová, tel.: +420 604 297 088,739 328 971, e-mail: 
zaneta.samsulova@chodura.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 21 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: spolehlivost, aktivní přístup k práci, pro-zákaznická orientace, 
příjemné vystupování. zkušenosti v prodeji vítaný, čistý trestní rejstřík, 
schopnost komunikovat se zákazníkem, základní znalost práce na PC  
Nabízíme: zaškolení na našich prodejnách, perspektivní zaměstnání, 
stravenky, dobré plat.podmínky, zajímavou práci v příjemném prostředí 
nové prodejny  
Nástup ihned 

Poslední změna: 
14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006430756 

 

Požadovaná profese: Prodavači prodejny masa a uzeniny 

  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 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 75 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, zvýhodněné nákupy, tři dny dovolené 
navíc, přísp. zaměstnavatele na penz. připojištění 

Poslední změna: 
14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676280780 

 

Požadovaná profese: Prodavačka 

http://portal.mpsv.cz/vm/12853440707
mailto:zaneta.samsulova@chodura.cz
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  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOSPO a.s., IČ 27692400 

  Místo výkonu práce: 
JOSPO a.s. - pracoviště, areál Barum Continental, Objízdná 1628, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Monika Blablová, e-mail: blablova@jospo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 400 do 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej uzenin, lahůdek, pečiva, nápojů a cukrovinek, 
vybalování a doplňování zboží, práce s čerstvým zbožím, kontrola cen a 
záručních lhůt, práce na pokladně. 
Požadavky: potravinářský průkaz 
Výhody: zaměstnanecké slevy, benefity 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169740732 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - maso, uzeniny, lahůdky - LUHAČOVICE 

  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PMU CZ, a.s., IČ 25013165 

  Místo výkonu práce: 
PMU CZ, a.s., pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 1045, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Adéla Lehká, personalista, tel.: +420 416 856 107, e-mail: 
alehka@prochazka.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penny 
Marketu ve městě LUHAČOVICE.  
 
Pracovní náplň  
• příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva  
• manipulace se zbožím, přepravkami  
• aranžování  
• úklid prodejny  
 
Požadujeme  
• chuť do práce  
• vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou  
• nezaučené zaučíme  
 
Nabízíme  
• pracovní poměr na dobu neurčitou  
• zaměstnání v tradičním českém řeznictví  
• bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky  
 
V případě zájmu se dostavte v dopoledních hodinách přímo na prodejnu, 
nebo svůj životopis zašlete na alehka@prochazka.cz. 

mailto:blablova@jospo.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13169740732
mailto:alehka@prochazka.cz


Poslední změna: 
22.8.2017 10:16:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného 
místa: 13187620742 

 

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. - Zlín - Dřevnická, Dřevnická 4009/14, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jiří Marek, tel.: +420 724 412 907, e-mail: jmarek@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem 

Poslední změna: 
3.6.2017 01:07:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799900781 

 

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. - 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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799890790 

 

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. - Zlín - Křiby, Křiby 4718, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Nikola Kapková, tel.: +420 724 238 804, e-mail: nkapkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem 

Poslední změna: 
12.8.2017 01:49:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799880702 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka - pokladní 

  Prodavači smíšeného zboží (52231) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/13187620742
mailto:jmarek@rosamarket.cz
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  Firma: ROSA market s.r.o., IČ 25506641 

  Místo výkonu práce: ROSA market s.r.o. - Trnava, Trnava 251, 763 18 Trnava u Zlína 

  Komu se hlásit: Jiří Marek, tel.: +420 724 412 907, e-mail: jmarek@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné 
vystupování, ochotu učit se novým věcem. Vhodné i pro absolventy. 

Poslední změna: 
22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907610745 

 

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: dvilimkova@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050530739 

 

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. - Vizovice, čtvrť A. Háby 394, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Věra Vlková, tel.: +420 577 452 623, e-mail: 
vizovice.zavod116@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114670728 

 

Požadovaná profese: Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie (52235) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ODĚVY PRAHA s.r.o., IČ 05503884 

  Místo výkonu práce: ODĚVY PRAHA s.r.o.Zlín, Štefánikova 151/19, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jana Pavlůsková, tel.: +420 724 379 575, e-mail: janapavl@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

mailto:jmarek@rosamarket.cz
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  Doba zaměstnání: od 5.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 6 700 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodej společenských oděvů, obsluha kasy, schopnost samostatně 
pracovat, organizovat, 
spolehlivost, zájem o módu, pohotovost,umět obsloužit zákazníka, 
komunikativnost, odpovědnost. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky 9-17hod. nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13094920752 

 

Požadovaná profese: Asistenti prodeje - prodavači v obchodě 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAVEX, spol. s r.o., IČ 44004389 

  Místo výkonu práce: MAVEX , spol. s r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Balajka, e-mail: mavex@mavexshop.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej elektroniky 
Výhody: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964110723 

 

Požadovaná profese: Prodavač / prodavačka pro prodejnu hraček HM Studio a.s./SPARKYS 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HM Studio a.s., IČ 28220854 

  Místo výkonu práce: 
HM Studio a.s. - HM Studio hračky, OC Zlaté Jablko, náměstí Míru 174, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Jiřina KAPROVÁ, manažerka, tel.: +420 737 279 689, e-mail: 
jkaprova@gmail.com, adresa: Velvarská 3, 252 62 Horoměřice 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro prodejnu hraček HM Studio a.s./SPARKYS přijmeme 
prodavače/prodavačku na plný pracovní úvazek, turnusové směny pro 
svoji prodejnu ve Zlíně. 
Nástup možný od 1.9.2017 hlavní pracovní poměr s možností prodloužení. 
 
Hlavní náplň vaší práce: 
" Práce na prodejně, obsluha zákazníků, příjem zboží, úklid prodejny 
" Ostatní práce dle pokynů vedoucí prodejny nebo manažerky 
 
Očekáváme od Vás: 
" základní SOU 
" pečlivost,rychlost, příjemné vystupování a zájem o práci 
" čistý trestní rejstřík 
" zkušenosti u podobné pozice - výhodou 
" ochota učit se novým věcem, vytrvalost a časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
" Zajímavá práce v prodejně hraček  

http://portal.mpsv.cz/vm/13094920752
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" Odpovídající finanční ohodnocení 
" Zaučení  
" Zaměstnanecké slevy na hračky , stravenky 
" Zázemí české stabilní společnosti , příjemný kolektiv 

Poslední změna: 
18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018190745 

 

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. - Štípa, ENAPO potraviny, Za Dvorem 407, Štípa, 763 
14 Zlín 12 

  Komu se hlásit: Roman Postava, tel.: +420 724 412 970, e-mail: rpostava@rosamarket.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu 
učit se novým věcem. 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175100758 

 

Požadovaná profese: Prodavači 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Chafashion s.r.o., IČ 05709431 

  Místo výkonu práce: Chafashion s.r.o. - Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ondřej Novák, e-mail: Info@charley.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme prodavačku / prodavače pro obchod se značkovým oblečením 
(outlet a luxusní second hand CHARLEY).  
Práce na plný úvazek, 40h/týden. 
Nabízíme zaměstnanecké benefity (sleva z nákupu) a nemalé osobní 
ohodnocení (provize z tržeb). Očekáváme spolehlivost, zodpovědnost, 
komunikativnost. Praxe vítána.  
Životopis prosím zasílejte na info@charley.cz, do předmětu uveďte "Zlín". 
 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147670710 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Bedřich Hruška, IČ 10613528 

  Místo výkonu práce: Bedřich Hruška Zlín, Přímá 671, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bedřich Hruška, tel.: +420 608 824 884, e-mail: info@exotic-zoo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prodavač/ka v chovatelské prodejně. Odpolední směna končí max 20:00 
hod. 
Chovatel/ka. 
Vhodné pro absolventy zemědělských škol. 
Výhodou rekvalifikační kurz v oblasti chovatelství. 

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018200736 

 

Požadovaná profese: Prodavač/ka uzenin a lahůdek 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Košařová, IČ 18552935 

  Místo výkonu práce: Marie Košařová - pracoviště Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Kosařová Marie, tel.: +420 733 184 069, e-mail: reznictvi.kosar@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 24.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

- prodej uzenin a lahůdek 
- dělená pracovní doba 
- příjemné vystupování 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039590788 

 

Požadovaná profese: Prodavačka/pokladní. 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dráčik - DUVI CZ s.r.o., IČ 24211567 

  Místo výkonu práce: Dráčik - DUVI CZ, s. r. o. - Zlín Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavla Jírová, e-mail: kariera@dracik.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: flexibilitu, trestní bezúhonnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, slušné a příjemné 
vystupování, dobré komunikační dovednosti, 
orientaci na zákazníka, zodpovědný přístup 
k práci. 
Do předmětu prosím uveďte ,,Zlín/prodavač". 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722430761 

 

Požadovaná profese: Prodavačka/pokladní. 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dráčik - DUVI CZ s.r.o., IČ 24211567 

  Místo výkonu práce: 
Dráčik - DUVI CZ s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1205, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Jírová Pavla, e-mail: kariera@dracik.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/13018200736
mailto:reznictvi.kosar@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13039590788
mailto:kariera@dracik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12722430761
mailto:kariera@dracik.cz


  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: flexibilitu, trestní bezúhonnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, slušné a příjemné 
vystupování, dobré komunikační dovednosti, 
orientaci na zákazníka, zodpovědný přístup 
k práci. 
Do předmětu prosím uveďte ,,Zlín-Malenovice/prodavačka". 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722420770 

 

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. - Zlín, Nábřeží 143, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Markéta Ševčíková, e-mail: marketa.sevcikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 400 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. 
Nabízíme: zázemí rozvíjející se společnosti, nástup možný ihned, 
příspěvek na stravování - stravenky, příspěvek na životní/penzijní 
pojištění dle odpracovaných let 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943400738 

 

Požadovaná profese: Prodejci nábytku a bytových doplňků a kuchyní 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: XLMX obchodní, s. r. o., IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, třída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka, e-mail: manager.zi@moebelix.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: péče o celkový vzhled oddělení, inventury , práce i o 
víkendech- polovina víkendů, hledáme pracovníky na dlouhodobou 
spolupráci, motivační provizní systém odměňování, práce v příjemném 
kolektivu silné nadnárodní společnosti. 
Výhody: stravenky, sleva na firemní služby a sortiment 

Poslední změna: 22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://portal.mpsv.cz/vm/12722420770
http://www.handycorp.cz/
mailto:marketa.sevcikova@bmkco.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12943400738
mailto:manager.zi@moebelix.cz


13182280795 
 

Požadovaná profese: Prodejci nových vozů Škoda 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

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

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

  Komu se hlásit: 
Bc. Andrea Ševčíková Gregůrek Jaroslav, e-mail: 
gregurek@samohylmotor.cz; sevcikova@samohylmotor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: aktivní prodej nových vozů, každodenní komunikace se 
zákazníky, vyhledávání nových obchodních příležitostí, tvorba nabídek, 
nabídka financování, nabídka pojištění, nabídka příslušenství na nové 
vozy, tvorba smluv, předání vozu zákazníkovi, sledování spokojenosti 
zákazníků po prodeji.  
Požadavky: znalost práce na PC /Microsoft Office- Excel, Word,Outlook, 
řidičský průkaz sk. B- aktivní řidič /,odolnost vůči stresu, časová flexibilita 
. Praxe v oboru vítána.  

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951850796 

 

Požadovaná profese: Provozní pracovníci - prodavači 

  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost 
Náplň práce: příjem a ukládání zboží, asistence handicapovaným 
zaměstnancům, prodej 
Pracovní doba: 7:00 - 12:00 hod., 12:00 - 19:00 hod. střídání po týdnu, 
možnost dohody pracovní doby 
Zájemci o pracovní místo se hlásit telefonicky, nebo osobně po 
telefonické domluvě. 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12537520728 

 

Požadovaná profese: Servisní technik mobilních telefonů, reklamační technik, asistent prodeje 

  Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAVEX, spol. s r.o., IČ 44004389 

  Místo výkonu práce: MAVEX , spol. s r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Balajka, e-mail: mavex@mavexshop.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/13182280795
http://www.skoda.zlin.cz/
mailto:gregurek@samohylmotor.cz;%20sevcikova@samohylmotor.cz
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy mobilních telefonů a elektroniky, vedení agendy 
reklamací, asistent při prodeji 
Výhody: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964120714 

 

Požadovaná profese: Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., IČ 25609866 

  Místo výkonu práce: 
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 022 - Zlín, třída 3. května 1205, 76302 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: -, Personální oddělení., e-mail: personalni@breno.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRODAVAČ: 
 
Provozovna ZLÍN 
Pro tuto maloobchodní prodejnu přijmeme na HPP do svého týmu 1 
PRODAVAČE ( vzhledem k celkové fyzické zátěži není tato práce vhodná 
pro ženy ) 
Rádi bychom uvítali zájemce, který splňuje alespoň základní požadavky: 
* praxe v oboru ( není ale podmínkou, neboť Vás rádi zaučíme ) 
* dobrý zdravotní stav 
* občanskou bezúhonnost 
* smysl pro odpovědnost 
* komunukativní schopnosti 
 
Naopak nabízíme uchazečům: 
* pracovní poměr na dobu neurčitou ( na přání i na dobu urřitou ) 
* odpovídající mzdu s možností navýšení po zapracování 
* měsíční prémiové ohodnocení 
* profesní růst v rámci zaměstnavatele 
* příspěvek na stravné formou stravovacích 100 korunových poukázek 
* slevy na prodávaný sortiment 
 
Máte-li zájem o naší nabídku zaměstnání, pak nás neváhejte kontaktovat. 
Můžete nám také poslat pro urychlení jednání Váš stručný životopis na e-
mail personalni@breno.cz . Vybrané uchazeče vyrozumíme o dalším 
postupu v nejkratším možném termínu. 

Poslední změna: 
24.8.2017 10:06:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12859410766 

 

Požadovaná profese: Prodavači v prodejnách (5223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Oldřich Kumpošt - OLAN, IČ 49965328 

  Místo výkonu práce: Oldřich Kumpošt - Zlín, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Oldřich Kumpošt, tel.: +420 776 060 106, e-mail: o.kumpost@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 

http://portal.mpsv.cz/vm/12964120714
mailto:personalni@breno.cz
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  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: prodej, nabíbka, účtování, řadné vedení prodejny během své 
směny, práce se zákazníkem, udržování čistoty, seznamení s produkty, 
prezentace produktů 
Požadavky: samostatnost, flexibilita, bezůhonost, nekuřák, komunikativní, 
příjemné vystupování, znalost na PC 

Poslední změna: 
16.12.2016 00:03:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11740380742 

 

Požadovaná profese: Prodavači v prodejnách (5223) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ing. Jolana Trnavská, IČ 16296711 

  Místo výkonu práce: 
Ing. Jolana Trnavská - prodejna, Masarykovo náměstí 106, 766 01 
Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Ing. Jolana Trnavská, tel.: +420 576 512 600, e-mail: trnavska@walachia.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci se hlásit osobně v prodejně 8-15 hod. nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232560745 

 

Požadovaná profese: Telefonista 

  Prodejci po telefonu (52440) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755 

  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 82 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledá se telefonista/ka na pro práci s novými i stávajícími klienty. Práce 
vhodná pro studenty. Perspektivní provizní systém, práce pro progresivní 
živou firmu v oblasti jazykové výuky, překladů a tlumočení. 
Práci je možno vykonávat z domu po zaškolení. 
NÁPLŇ PRÁCE: telefonická komunikace s novými i stávajícími zákazníky, 
práce s databází 
POŽADUJEME: velmi dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, 
příjemné vystupování, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, praxe v 
oblasti jazykového vzdělávání nebo překladů je výhodou 
NABÍZÍME: možnost dlouhodobé spolupráce s budoucí možností práce na 
HPP, finanční ohodnocení je dáno hodinovou mzdou i provizemi z 
prodeje, odborné zaškolení, karta s neomezeným voláním, nástup 
ihned/dle dohody, místo je vyhrazeno pro OZZ- osoby zdravotně 
znevýhodněné 
 
 

http://portal.mpsv.cz/vm/11740380742
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Poslední změna: 
1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783470727 

 

Požadovaná profese: NETvývojáři 

  Programátoři počítačových aplikací (2514) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Technify s.r.o., IČ 05488141 

  Místo výkonu práce: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. David Maňák, tel.: +420 722 922 130, e-mail: david.manak@technify.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

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

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vývoj webové aplikace v technologii Microsoft .NET  
Požadavky: VŠ technického směru, znalost prostředí Visual Studio a 
.NET, C#, OO programování, angličtiny na komunikativní úrovni. 
Výhody: 25 dní dovolené 

Poslední změna: 
13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853620739 

 

Požadovaná profese: Programátor počítačových aplikací 

  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Frema, a. s., IČ 46905049, http://www.frema.cz 

  Místo výkonu práce: Frema, s. r. o. - sídlo, 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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Praxe ve strojírenství, strojírenské vzdělání, znalost programů 
Catia a HSM Works 
Benefity: 5 dnů dovolené navíc, podnikové stravování, systém odměn 
podle mzd.zásad  

Poslední změna: 
11.8.2017 12:15:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13138750784 

 

Požadovaná profese: Programátoři 

  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 

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: Mgr. Věra Křivová MBA, e-mail: vera.krivova@b2a.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 30.4.2018 

http://portal.mpsv.cz/vm/12783470727
mailto:david.manak@technify.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12853620739
http://www.frema.cz/
mailto:perm@frema.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13138750784
mailto:vera.krivova@b2a.cz


  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

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

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: programování iOS nebo PHP 
Požadavky: jazyk anglický, odborné dovednosti v programování iOS a 
PHP 

Poslední změna: 
16.8.2017 10:08:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809860741 

 

Požadovaná profese: Senior Java Developer 

  Programátoři počítačových aplikací specialisté (25140) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Microton, s. r. o., IČ 25312464 

  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, 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: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 45 000 do 65 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zkušené Java vývojáře pro práci na inovativní podnikové 
aplikaci vyvíjené pro jednu z největších evropských firem. Nabízíme 
příjemné pracovní prostředí v budově zlínské fakulty informatiky a 
možnost práce s nejmodernějšími technologiemi jako je strojové učení 
nebo umělá inteligence. 

Poslední změna: 
1.8.2017 12:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13086520746 

 

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: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 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: 25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://portal.mpsv.cz/vm/12809860741
mailto:microton@microton.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13086520746
http://www.fatra.cz/
mailto:blanka.hrabinova@fatra.cz


13042030726 
 

Požadovaná profese: Servisní poradci / přijímací technici 

  Provozní technici v dopravě (43233) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 61251186 

  Místo výkonu práce: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - Vizovice, Vizovice 

  Komu se hlásit: Jiří Ponížil, tel.: +420 739 543 539, e-mail: jiri.ponizil@scania.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kontaktní osoba pro zákazníky, která přijímá vozidlo do servisu a vyřizuje 
vše od okamžiku objednávky přes informaci o průběhu opravy, sledování 
dodržení kvality, řešení reklamací až po uzavření zakázky a fakturaci. 
Odpovědnost za: podílení se na optimálním využití kapacity servisu, 
příjem a koordinaci servisních zakázek, aktivní komunikaci se zákazníky a 
automechaniky, zajištění administrativní agendy 
- udržování kontaktu se zákazníky i po skončení opravy vozidla 
Požadavky: SŠ s maturitou, nejlépe automobilní, praxe v 
autoopravárenství min. 3 roky výhodou, znalost oboru nákladních vozidel 
a návěsové techniky výhodou, znalost anglického jazyka výhodou, velmi 
dobré komunikační schopnosti, znalost práce s MS Office, řidičské 
oprávnění sk. B, výhodou sk. C, zákaznicky orientovaný přístup, odolnost 
vůči stresu 
Výhody: možnost dalšího profesního růstu, odborná školení, týden 
dovolené navíc, příspěvek na sportovní aktivity a další zaměstnanecké 
benefity 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764450773 

 

Požadovaná profese: Pracovníci údržby 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

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, volnočasové poukázky, 
penzijní připojištění, firemní akce, školení 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935950750 

 

Požadovaná profese: Provozní údržbář - elektrikář 

  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. - Miramonti dětská léčebna, Čes. armády 465, 763 

http://portal.mpsv.cz/vm/13042030726
mailto:jiri.ponizil@scania.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12764450773
mailto:m.cizmarova@zlin-precision.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12935950750
http://www.lazneluhacovice.cz/


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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 700 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- SŠ technického směru nebo vyučení v oboru provozní elektromontér, 
elektromechanik 
- odborná způsobilost dle vyhlášky 50/78 Sb. 
- praxe v oboru 
- obecná znalost systémů MaR, VZT 
- orientace v technické dokumentaci 
- základní znalost práce na PC 
- ŘP sk. B 
- flexibilita, spolehlivost, samostatnost 
 
Nabízíme:  
- práci na hlavní pracovní poměr  
- kratší pracovní dobu 7,5 hod. Jednosměnný provoz! 
- týden dovolené navíc (25 dnů)  
- mzdu včetně všech zákonných příplatků dle Zákoníku práce (některé 
příplatky vyšší než udává ZP)  
- zaměstnanecké stravování (oběd 30,- Kč)  
- zvýhodněné výměnné rekreace  
- penzijní připojištění 
- levný tarif u T-mobile 
 
Zájemci se hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169750723 

 

Požadovaná profese: Provozní údržbáři 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: preventivní a prediktivní údržba strojů a zařízení, 
odstraňování havarijních stavů, spolupráce při montáži nových výrobních 
zařízení a při jejich uvádění do provozu, zpracování záznamů, práce s 
dokumentací  
Práce ve dvousměnném provozu 
Požadujeme: vyučen v oboru, praxe ve strojní oblasti výhodou, 
uživatelská znalost práce na PC (MS Office), zodpovědnost, 
samostatnost, týmový a aktivní přístup, ochota spolupracovat 
Nabízíme: práci v úspěšné a perspektivní výrobní společnosti, 
odpovídající ohodnocení dle výkonu a výsledků 
Výhody: stravenky, příspěvek na životní pojištění a další zaměstnanecké 
benefity, možnost vzdělávání, závodní jídelna, Flexi pasy 
Nástup dle dohody. 

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

mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13169750723
http://spur.cz/
mailto:olga.gajdosikova@spur.cz


13050540730 
 

Požadovaná profese: Provozní zámečníci 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

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: Marta Gazdová, e-mail: gazdova@metalsrot.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: svářečský průkaz, práce převážně venku 
Výhody: obědy, stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964310737 

 

Požadovaná profese: Provozní zámečník údržbář 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MITAS, a. s., IČ 00012190, http://www.cgs.cz 

  Místo výkonu práce: MITAS, a. s. - Zlín Šedesátá, Šedesátá 5638, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Eva Čechová, e-mail: eva.cechova@mitas-tyres.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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 

Dovolená navíc  
Jiné výhody, benefity  
Podnikové stravování  
Zvláštní prémie, 13. + 14. mzda 

Poslední změna: 
22.8.2017 10:16:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13187460789 

 

Požadovaná profese: Údržbáři 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Eva Svobodová, IČ 68648995 

  Místo výkonu práce: Eva Svobodová - Otrokovice, Tylova 725, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Svoboda, tel.: +420 608 107 124 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 90 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: bezúhonnost, spolehnivost 

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972270751 

 

Požadovaná profese: Vedoucí pracovník údržby 

http://portal.mpsv.cz/vm/13050540730
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  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Organizace a plánování jednotlivých pracovníků údržby, odpovědnost za 
provozuschopnost strojů a zařízení, správa budovy. Požadujeme SŠ 
technického nebo elektro směru.Benefity: stravenky, odměna za 
docházku, týden dovolené navíc, 2x ročně mimořádné odměny. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13037570763 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

  Počet volných míst: 3 

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 15.5.2017 

  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: 
11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12323520783 

 

Požadovaná profese: Zámečníci, údržbáři 

  Provozní zámečníci, údržbáři (72223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESO-Výtahy s.r.o., IČ 26929759 

  Místo výkonu práce: Pod Babou 6995, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Zdeněk Kuňák, tel.: +420 776 380 384, e-mail: leso.vytahy@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: montáž, servis, modernizace výtahů 
Požadavky: řidičsky průkaz sk. B, manuální zručnost a spolehlivost, 
svářecí průkaz a vyhláška 50/78 výhodou 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050550721 
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http://portal.mpsv.cz/vm/13050550721


Požadovaná profese: Zámečník. 

  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: Ing. Jaroslav Drábek, Ph.D., e-mail: drabek@preciz.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 800 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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. plat, stravenky v hodnotě 105 Kč/den, pracovní oděvy včetně 
praní, pracovní obuv. 

Poslední změna: 
20.1.2017 01:02:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10618970726 

 

Požadovaná profese: Vedoucí maloobchodní prodejny 

  Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen (52210) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., IČ 25609866 

  Místo výkonu práce: 
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 022 - Zlín, třída 3. května 1205, 76302 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pro maloobchodní prodejnu koberců ve Zlíně, tř. 3. května 1205, OC 
CENTRO, Zlín přijmeme ihned nebo po dohodě na HPP vedoucí/ho 
provozovny. Požadujeme ÚSO vzdělání, praxi v oboru nejméně 1 rok, ( v 
případě, že uchazeč prokáže své znalosti i bez předchozí praxe, není pak 
podmínkou ). Dále od uchazeče/čky očekáváme obchodní dovednosti, 
samostatnost a flexibilitu a smysl pro odpovědnost i dobrý zdravotní stav. 
Nabízíme odpovídající mzdu vč. prémiového ohodnocení formou 
pohyblivých složek mzdy, příspěvek na stravné formou stravenek a 
pracovní poměr na dobu neurčitou. Uchazeči, kteří projeví zájem o tuto 
pracovní nabídku zašlou své životopisy s přiloženou občanskou fotografií 
na e-mail personalni@breno.cz. a nebo se mohou informovat přímo u 
zástupce vedoucího provozovny na prodejně ve Zlíně. Vybrané uchazeče 
pak vyrozumíme o dalším postupu. 

Poslední změna: 
3.8.2017 14:55:49, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Praha 4, číslo volného místa: 
12530000706 

 

Požadovaná profese: Realitní makléř/-ka (práce z domova) 

  Realitní makléři (33340) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RIN LTD, odštěpný závod, IČ 03962954 

  Místo výkonu práce: RIN LTD, odštěpný závod - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Kajnar, tel.: +420 730 641 252, e-mail: dk@i-n.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://www.preciz.cz/
mailto:drabek@preciz.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/10618970726
http://portal.mpsv.cz/vm/12530000706
mailto:dk@i-n.cz


  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 10 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 600 do 70 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pozor, emailový nebo telefonický kontakt předem - hledáme pracovníky 
pro práci realitního makléře/-ky - s dobrou znalostí českého jazyka i 
písmem, se schopností vést obchodní jednání i po telefonu, vhodné PC s 
připojením na internet a telefon s neomezeným voláním, práci lze 
vykonávat plně z domova, jedná se o práci časově náročnou ale s velmi 
dobrým ohodnocením, zkušenosti nutné, po dohodě možný nástup ihned. 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122390764 

 

Požadovaná profese: Informátorka - recepční 

  
Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) 
(42260) 

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: Mgr. Markéta Mráčková, tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikativnost, zodpovědnost, příjemné vystupování 
Základy angličtiny, ruština výhodou 
Beztrestnost 
Telefonicky kontaktujte od 8:00 do 14:00 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081520784 

 

Požadovaná profese: Hotelová recepční 

  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Pecha, IČ 18174540 

  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba, e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce v 4*hotelu. Krátký a dlouhý týden -, 12hod. směny. 
Znalost alespoň jednoho svět. Jazyka - slovem. 
Výhody: personální strava, ubytování, hotelové služby wellnes zdarma. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205130794 

 

Požadovaná profese: Hotelová/ý recepční 

  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VLTAVA HOLDING, a. s., IČ 25646818 

http://portal.mpsv.cz/vm/13122390764
mailto:sasunion@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13081520784
mailto:manager@vyhlidka.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/13205130794


  Místo výkonu práce: VLTAVA HOLDING a.s. - Zlín - Lesní hotel, Filmová 4346, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petra Častová, tel.: +420 606 885 225 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Standardní práce na recepci, dozor provozu welness…. 
Jazyková vybavenost - AJ, jiné jazyky vítány… 
 
Výhody: bezplatné využití služeb hotelu - wellness... 
 
Zájemci o pracovní místo se hlásí telefonicky PO - PA v době od 8:00 do 
16:00 hod. nebo e-mailem (director@lesni-hotel.cz). 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147590782 

 

Požadovaná profese: Recepční 

  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (4224) 

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: Michaela ANDRYSÍKOVÁ, tel.: +420 737 226 406, e-mail: hotel@augustian.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

WELLNESS HOTEL AUGUSTINIANSKÝ DŮM V LUHAČOVICÍCH POSILUJE 
TÝM RECEPCE 
 
Nabízíme: 
" práce na HPP s nástupním platem 16 000 Kč HM, po zaučení navýšení 
na 19 000 Kč HM 
" 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 wellness 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 
" možnost přespání v zaměstnanecké ubytovně v rámci směn - zdarma 
" 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 jazyka 

http://portal.mpsv.cz/vm/13147590782
mailto:hotel@augustian.cz


" komunikativnost 
" profesionalitu 
" flexibilitu 
" praxe v oboru výhodou 

Poslední změna: 
20.8.2017 00:55:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044150758 

 

Požadovaná profese: Recepční 

  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

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: Jana Marková, e-mail: jana.markova@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 16 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího 
cizího jazyka, zkušenost s prací v hotelovém sektoru a znalost práce s 
rezervačním systémem Savarin výhodou. Komunikační schopnosti, 
příjemné vystupování, pracovitost, spolehlivost, pohotové a profesionální 
jednání, schopnost reagovat na změny. 
Náplň práce: administrtivní činnost, práce s recepčním a rezervačním 
systémem, zajištění agendy spojené s příjezdem a odjezdem hostů, 
komunikace se zájemci o ubytování, řešení jejich požadavků, nabídka 
hotelových služeb, inkaso peněz.  
 
Výhody: příspěvky na penzijní připojištění, stravenky, možnost rekreace v 
rekreačních zařízeních zaměstnavatele 

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13064020723 

 

Požadovaná profese: Recepční 

  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

  Počet volných míst: 2 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: komunikace s klienty, nabídka pobytů, ubytování klientů, 
drobný prodej, práce na www a FB stránkách 
Požadavky: znalost světového jazyka, znalost práce na PC - Office, 
pečlivost, komunikativnost, aktivní přístup, milé vystupování 
Výhody: závodní stravování, ubytování v rámci směn, zvýhodněné služby 
hotelu 

http://portal.mpsv.cz/vm/13044150758
http://www.smo.cz/
mailto:jana.markova@smo.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13064020723
mailto:vyslouzilova@adamantino.cz


Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224890761 

 

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 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830270705 

 

Požadovaná profese: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

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, adresa: nám. 28. října 441, 763 26 
Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- znalost NJ podmínkou, praxe na obdobné pozici výhodou, znalost práce 
na PC, vstřícné vystupování. 
 
Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti 
Pracovní doba jen 37,5h/týden, 25 dnů ŘD, jazykové příplatky, přátelský 
kolektiv a moderní pracovní prostředí, profesní růst v rámci společnosti, 
zvýhodněné výměnné rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, 
Piešťan a Jeseníku, penzijní připojištění, levný tarif u T-mobile. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13094930743 

 

Požadovaná profese: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (42240) 

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, adresa: Masarykova 567, 763 26 

http://portal.mpsv.cz/vm/13224890761
mailto:prace@pestik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12830270705
http://www.lazneluhacovice.cz/
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http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:kratochvilova@lazneluhacovice.cz


Luhačovice 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- znalost NJ podmínkou, praxe na obdobné pozici výhodou, znalost práce 
na PC, vstřícné vystupování. 
 
Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti 
Pracovní doba jen 37,5h/týden, 25 dnů ŘD, jazykové příplatky, přátelský 
kolektiv a moderní pracovní prostředí, profesní růst v rámci společnosti, 
zvýhodněné výměnné rekreace do Jáchymova, Františkových Lázní, 
Piešťan a Jeseníku, penzijní připojištění, levný tarif u T-mobile. 
 
Zájemci se hlásit telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240350718 

 

Požadovaná profese: Přepravní kontroloři 

  Revizoři v osobní dopravě (51123) 

  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 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné pro osoby starší 23 let 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972380749 

 

Požadovaná profese: Pracovnice/ pracovník skladu - Expedice (Balírna) 

  Ruční baliči (93210) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SWS a. s., IČ 63485826 

  Místo výkonu práce: SWS a. s. - pracoviště Březová, Březová 157, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Mgr. Petr Šich, 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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

SWS a.s. zaměstnává 250 kvalifikovaných pracovníků a jsme jedním z 
největších IT distributorů na českém trhu, na kterém působíme již téměř 
25 let. Novým zaměstnancům nabízíme zázemí stabilní prosperující firmy, 
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profesní růst, přístup k nejmodernějším technologiím, práci v dobrém 
kolektivu a po zapracování motivující finanční ohodnocení, zajímavý 
balíček benefitů a školení.  
 
Pracovní náplň pozice Pracovnice/ pracovník skladu - Expedice (Balírna): 
Manipulace, balení, vybalování a vychystávání zboží; Jednoduché úkony 
na PC.  
 
Požadavky: Zodpovědnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, dobrý 
zdravotní stav, trestní bezúhonnost.  
 
Jedná se o jednosměnný provoz v odpoledních hodinách; Možnost i 
částečného úvazku 
 
Pracoviště Slušovice. 

Poslední změna: 
17.8.2017 16:45:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13167530781 

 

Požadovaná profese: Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 

  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 

  Komu se hlásit: Jaroslav Medřický, 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 1.8.2017 

  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: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740470724 

 

Požadovaná profese: Řemeslníci do výroby 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PURLIVE, spol. s r.o., IČ 02629712 

  Místo výkonu práce: 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 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zručnost, zodpovědnost za provedenou práci, znalost 
technických výkresů a zkušenosti s dřevostavbami, flexibilita, 
spolehlivost, ŘP sk. "B" 
Nabízíme: motivující ohodnocení, profesní růst, možnost zaškolení 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240570714 

 

Požadovaná profese: Řemeslníci pro dřevostavby 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 
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  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PURLIVE, spol. s r.o., IČ 02629712 

  Místo výkonu práce: Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: František Plášek, e-mail: plasek@purlive.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: zručnost, zodpovědnost za provedenou práci, znalost 
technických výkresů, zkušenosti ve výstavbě rodinných domů výhodou, 
flexibilita, spolehlivost 
Nabízíme: zázemí stabilní české společnosti, práci na plný pracovní 
úvazek, odpovídající mzdové ohodnocení 
místo výkonu práce Zlín a okolí 
možnost pracovat i na OSVČ 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839730727 

 

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 

  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 14.11.2016 

  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: 
3.8.2017 10:46:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699720767 

 

Požadovaná profese: Stavební dělníci 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (711) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SIMOSTAV, s.r.o., IČ 28273320 

  Místo výkonu práce: SIMOSTAV, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Šikuta, tel.: +420 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavební firma se zaměřením na dopravní stavby hledá stavební dělníky, 
zedníky, dlaždiče.  
Místem výkonu práce bubou stavby zaměstnavatele. 
Možno i brigádně. 

mailto:plasek@purlive.cz
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Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240540741 

 

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, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  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: 
1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484240762 

 

Požadovaná profese: Pracovníci na stavbu plotu 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) (71) 

  Počet volných míst: 2 

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: Dobeš Marek, tel.: +420 777 575 731 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavby a montáže plotu 

Poslední změna: 
9.4.2017 01:22:41, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12484230771 

 

Požadovaná profese: Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování stavby 

  Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb (712) 

  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 

  Komu se hlásit: Jaroslav Medřický, 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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 
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  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk "B"  

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740460733 

 

Požadovaná profese: Řezníci v potravinářské výrobě 

  Řezníci a uzenáři (75111) 

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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha potravinářské výrobní linky 
Požadavky: znalost potravinářských standardů (HACCP, IFS) a praxe v 
oboru výhodou. Potravinářský průkaz. 

Poslední změna: 
18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695910767 

 

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, tel.: +420 577 138 238, 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 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
30.8.2017 00:36:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13081570739 

 

Požadovaná profese: Vedoucí pobočky - Zlín 

  Řídící pracovníci stavebního provozu (13233) 

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: 
Naděžda Tománková, tel.: +420 573 501 756, e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz, adresa: Loukov 90, 768 75 Loukov 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, výkonnostní odměny, věrnostní odměny, mobilní telefon, 
notebook 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 
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Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, Prštné 
- Náplň práce - řízení obchodní činnosti pobočky a zajištění jejího 
provozu, odpovědnost za plnění obchodních cílů a celkový chod 
pobočky, aktivní prodej střešního sortimentu, péče o stávající zákazníky, 
komunikovat se zákazníky, poskytovat poradenství zákazníkům ohledně 
střech a střešního materiálu, zpracovávat cenové nabídky, pravidelný 
reporting vedení společnosti  
- Požadujeme - SŠ vzdělání - nejlépe technického nebo obchodního 
směru, praxi na obdobné pozici velkou výhodou, komunikativnost, 
odpovědnost a samostatnost, zkušenost s vedením týmu, manažerské 
dovednosti, odolnost vůči stresu a časovou flexibilitu, zkušenost s 
aktivním prodejem, obchodní talent a příjemné vystupování, velmi dobrý 
zákaznický přístup (vstřícnost), ochotu učit se novému a dále se 
vzdělávat, znalost práce s PC (MS Office, MS Outlook), ŘP sk. B - aktivní 
řidič  
- Nabízíme - práci na HPP, výkonnostní odměny, věrnostní odměny, 
mobilní telefon, notebook, pravidelná školení,  
- Své písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: 
nadezda.tomankova@salvatorstrechy.cz.  

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13078280790 

 

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 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830260714 

 

Požadovaná profese: Customer Success Specialist 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: C-LABS R&D s. r. o., IČ 06060935 

http://portal.mpsv.cz/vm/13078280790
mailto:prace@pestik.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12830260714


  Místo výkonu práce: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Petra Hečková, tel.: +420 732 447 678, e-mail: petra.hec@c-labs.ch 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Neurčeno 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 
osoby vyžadující bezbariérový přístup. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ 
Používání Hubspot.com softwaru při práci s Campaign a Program 
manažery na budování a řízení marketingových kampaní 
Poskytování zákaznické podpory pro interní i externí zákazníky 
Kontakt a poskytování podpory našim společníkům, jako například 
velkým průmyslovým asociacím 
Návrh a realizace campaign reporting a následná analýza za použití 
Integrate's softwaru 
Poskytování nadstandardní podpory Customer Success týmu a 
společníkům, prodejním či jiným externím týmům přes emailovou 
komunikaci, po telefonu a přes Hubspot.com 
Aktivní udržování interních a externích týmů v obraze 
Vytvoření a udržení si důvěryhodného poradenského vztahu se zákazníky 
Znalost C-LABS produktů, jejich charakteristiky, funkce a porozumění jak 
mohou být použity k řešení problémů a vytváření řešení pro zákazníky 
Poskytování bezchybné technické a funkční podpory pro řešení zadaných 
úkolů, včetně alternativních a dočasných řešení 
Jednání se zákazníky přes web meetingy, fóra, i telefonické hovory 
Pomoc Account Managemet and Sales týmu zajistit včasné a efektivní 
uvítání nových klientů 
Zjišťování zákaznické spokojenosti - identifikace zákazníků, kteří by 
případně neměli zájem o další spolupráci 
Nastavení action plans pro at-risk zákazníky a jejich uskutečnění ve 
spolupráci s Managementem 
Úzká spolupráce s celým teamem pro zajištění maximální spokojenosti 
zákazníka 
JAKÉ JSOU NAŠE POŽADAVKY  
Dynamická, motivovaná osobnost 
2 a více let zkušeností v Customer Success s SaaS nebo Cloud-Based 
Solutions 
Vyjímečné dovednosti v komunikaci a mezilidských vztazích 
Dobrá znalost angličtiny, životopis v angličtině 
Pozitivní, kompetentní a sebejistá povaha s rozvinutými schopnostmi 
přesvědčit ostatní a se zaměřením na zákazníka 
 
CO NABÍZÍME 
Nabízíme motivační balíček s pevným platem a bonusy založenými na 
vašem plnění úkolů, plus: 
Úžasnou příležitost podílet se na rozvoji revoluční společnosti, která je 
otevřená novinkám v celosvětovém podnikání 
Skvělou firemní kulturu - nadšený a příjemný tým zapálený pro svou práci 
Pravidelné team buildingové akce 
Rychle se rozvíjející kancelář, jejíž budete klíčovou součástí 
Příležitost karierního postupu v rámci společnosti a zahraniční cesty 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114500784 

 

Požadovaná profese: European Sales Manager 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: K+S European Services CZ s.r.o., IČ 27730999 

mailto:petra.hec@c-labs.ch
http://portal.mpsv.cz/vm/13114500784


  Místo výkonu práce: 
K+S European Services CZ s.r.o. - Napajedla, Areál Slavie, 2. května 685, 
763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Bohumil Jančík, tel.: +420 722 655 777, e-mail: bjancik@k-and-s.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2020 

  Mzdové rozpětí: od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení týmu obchodních zástupců z různých zemí EU se 
zaměřením na opravy průmyslové elektroniky a robotiky. Časté cesty do 
zahraničí. 
Požadavky: podmínkou je min. 20 let praxe v obchodě se zaměřením na 
opravy průmyslové elektroniky a robotiky, dobrá orientace v obchodování 
se zákazníky z různých oblastí průmyslu - automotive, strojírenský, 
plastikářský, potravinářský - a aktivní znalost AJ slovem i písmem 

Poslední změna: 
14.7.2017 16:55:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964170766 

 

Požadovaná profese: Manažeři obchodní skupiny 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SMS finanční poradenství, a.s., IČ 25381512 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy škol bez praxe.  
Požadavky: min.středoškolské vzdělání s maturitou; Prokazatelné 
zkušenosti s prodejem a vedením prodejního týmu; řidičský průkaz sk.B; 
výborné organizační a manažerské schopnosti; Zodpovědnost a 
samostatnost; flexibilitu, vysoké pracovní nasazení a chuť se stále 
rozvíjet; praxi v pojišťovnictví - výhoda  
Náplň práce: vést, motivovat a rozšiřovat tým obchodníků, metodické 
vedení a motivace pojišťovacích poradců, plnění produkčních a 
personálních cílů ve svěřené oblasti, vedení hodnotících pohovorů, nábor 
nových obchodních zástupců. 
 
Výhody: telefon, notebook, přenosná tiskárna, kancelář 

Poslední změna: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10859630733 

 

Požadovaná profese: Obchodníci, reklamační technici, skladníci 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: T.S.BOHEMIA a.s., IČ 62304381 

  Místo výkonu práce: T.S.BOHEMIA a.s. - Louky, třída Tomáše Bati 419, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Chmela Petr, e-mail: zamestnani@tsbohemia.cz 

Vlastnosti volného místa 

mailto:bjancik@k-and-s.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12964170766
mailto:tomas.riha@sms-as.eu
http://portal.mpsv.cz/vm/10859630733
mailto:zamestnani@tsbohemia.cz


  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ukončené SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
výhodou zaměření IT nebo obchod, pracovitost, spolehlivost, 
odpovědnost, flexibilita, soutěživost, loajalita, samostatnost, dobré 
komunikační dovednosti a mít "obchodního ducha, orientace na 
zákazníka, příjemné vystupování, kvalitní komunikace v českém jazyce, 
výhodou orientace v oblasti IT, spotřební elektroniky a domácích 
spotřebičů 
Náplň práce: aktivní prodej stávajícím zákazníkům, vyhledávání nových 
obchodních příležitostí, pravidelné vzdělávání o kompletním portfoliu 
výrobců formou školení zástupců výrobců, aktivní spolupráce s produkt 
manažery a marketingovým oddělením, odpovídání na základní technické 
dotazy a připomínky zákazníků, aktivní spolupráce s oddělením technické 
podpory 
Výhody: zaměstnanecké slevy na prodávaný sortiment, při nákupu zboží 
možnost splátek bez navýšení, prostor pro seberealizaci a prosazení 
vlastních nápadů. 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774460785 

 

Požadovaná profese: Office manažer/ka pro podporu obchodu 

  Řídící pracovníci v oblasti obchodu (12212) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jeřábový a výtahový servis, s. r. o., IČ 46344616 

  Místo výkonu práce: 
Jeřábový a výtahový sevis, s. r. o. - Kvítkovice - sídlo, Napajedelská 1779, 
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Marie Vacková, tel.: +420 603 863 104, e-mail: jvs@jvsjeraby.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: evidence poptávek, zajištění dospecifikace poptávek u 
klientů, příprava cenových nabídek ke schválení vedoucímu obchodu, 
následná komunikace s klientem, mít přehled o zdrojích - volných 
komponentách jeřábů, vyhledávání příležitostí, seznamu plánovaných 
staveb a kontaktů na ně, administrace zakázek - příprava předávací 
dokumentace provoznímu-realizačnímu týmu, příprava týdenního reportu 
vedení společnosti, komunikace s klientem, identifikace zdrojů, definice 
podmínek pro realizaci, příprava dokumentů pro realizační tým (předací 
protokoly, cestovní příkazy, instrukce k přípravě před montáží, atd.), 
naučíme Vás pracovat v CAD systému 
Požadavky: pečlivost, perfektní komunikační schopnosti, práce na 
počítači, excel, práce v malém týmu, zodpovědnost a rozvážné 
profesionální jednání, vzdělání min. maturita , základní technické 
předpoklady, řidičský průkaz B výhodou 

Poslední změna: 
29.6.2017 02:02:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12943460781 

 

Požadovaná profese: Projektoví manažeři 

  Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví (13235) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PELZ CZ s.r.o., IČ 25527789 

http://portal.mpsv.cz/vm/12774460785
mailto:jvs@jvsjeraby.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12943460781


  Místo výkonu práce: PELZ CZ s.r.o. - Chmelník, Chmelník 1157, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Iveta Pelzová, e-mail: administrativa@pelz.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky. VŠ strojní nebo stavební, konstrukční a projektové myšlení a 
zkušenosti, práce v AutoCadu na profesionální úrovni, výborná práce v 
Microsoft Office, pokročilá znalost AJ, řidičský průkaz sk.B. Velmi velká 
výhoda předchozí praxe u výrobců oken (sloupkopříčkové fasády atd.). 
Hlavní náplní projektového manažera bude realizace zakázek stínící 
techniky pro naši společnost, implementace výrobků do projektové 
dokumentace, řešení cenových nabídek a řízení projektů.  
Práce v mladém a dynamickém kolektivu. 
Výhody: služební automobil, mobil, stravenky 

Poslední změna: 
23.8.2017 00:35:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050360795 

 

Požadovaná profese: Vedoucí divize Pasivních domů 

  Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví (13235) 

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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati 
- Popis pozice a odpovědností: zodpovídá za obchodní výsledky divize, 
zodpovídá za projednání podmínek smlouvy a přípravu k podpisu a 
časovou souslednost, aktivně vyhledává nové obchodní příležitosti, jedná 
s odběrateli, zodpovídá za kvalitu, jedná s úřady, vyřizuje veškerá 
povolení, zodpovídá za cenové kalkulace, orientuje se ve stavební 
terminologii 
- Požadavky: SŠ nebo VŠ – ideálně stavební směr, osoba s praktickými 
zkušenostmi, analytickým myšlením, vyžadujeme časovou i místní 
flexibilitu, ochotu a přesvědčení pracovat a zastupovat společnost včetně 
prezentace jejího pozitivního obrazu, spolehlivost, systematický přístup k 
práci, důraz na maximální kvalitu a detail, dochvilnost, reprezentativní 
vystupování a jednání, řidičské oprávnění typu B – aktivní řidič, co se 
nebojí jezdit delší vzdálenosti, nadstandardní znalost práce na PC – 
Powerpoint, Word, Excel, Outlook, znalost anglického jazyka výhodou 
- Co nabízíme - preferujeme dlouhodobý pracovní vztah, pevnou mzdu + 
výkonnostní složku (za dosažení cílů), maximální důvěru a podporu 
samostatnosti, mobilní telefon, notebook, stůl, židli a služební automobil 
na náklady zaměstnavatele, možnost kariérního růstu 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz  

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12191780718 

 

mailto:administrativa@pelz.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13050360795
http://www.nwt.cz/
mailto:veronika.ocadlikova@nwt.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12191780718


Požadovaná profese: Vedoucí sport. obchodu - servisní technik - manažer 

  Řídící pracovníci v oblasti sportu (14313) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Petr Hofman, IČ 70467234 

  Místo výkonu práce: Petr Hofman - Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Hofman Petr, e-mail: gerdulina@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme šikovného pracovníka do specializované sportovní 
prodejnyzaměřené na cyklistiku a lyžování, který bude samostatně řídit 
celý provoz prodejny. 
Jedná se o sloučenou funkci manažera, prodejce a servisního technika. 
Požadavky: znalost alespoň jednoho oboru nutností 
Výhody: možnost provizních odměn 

Poslední změna: 
9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839740718 

 

Požadovaná profese: Výrobní ředitel 

  Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací (12130) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TZ Therm, a. s., IČ 04471792 

  Místo výkonu práce: Svat. Čecha 302, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Eva Suchánková, e-mail: tztherm@tztherm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatné, pečlivé, odborné, zodpovědné a hospodárné 
řízení staveb, zastupování společnosti vůči investorovi, projektantovi, 
veřejnoprávním orgánům a dodavatelům, řízení a koordinace stavby, 
pracovníků i kapacit dodavatelů, zajištění souladu s uzavřenými 
smlouvami o dílo, kontrola průběhu zakázek ( termíny, kvalita, 
technologické postupy, rozpočet, soulad s PD atd. ), řízení více realizací 
zároveň, vedené týmu stavbyvedoucích, jejich koordinace, kontrola, 
přímá odpovědnost předsedovi představenstva za chod výrobního úseku 
Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, dobrou komunikaci, ovládání 
PC a internetu na uživatelské úrovni. Dále požadujeme řidičský průkaz, 
praxe v oblasti stavebnictví výhodou. 
Výhody: mobilní telefon, notebook, automobil 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129020714 

 

Požadovaná profese: Provozní restaurace se znalostí hotelového a wellness provozu 

  Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (141) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pivovar Chmelnice s.r.o., IČ 04828500 

  Místo výkonu práce: Palackého 115, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Ing. Markéta Ševčíková, e-mail: marketa.sevcikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

mailto:gerdulina@seznam.cz
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost restauračního a hotelového provozu, znalost 
administrace informačního systému, organizační schopnosti, 
samostatnost, spolehlivost, komunikativnost. 
Mzdové ohodnocení bude řešeno individuálně, dle rozsahu činností a 
zkušeností. Více informací k pracovnímu místu sdělíme na osobním 
pohovoru.  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225090775 

 

Požadovaná profese: Zodpovědná vedoucí 

  Řídící pracovníci v restauracích (14121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ICE CAFE, s.r.o., IČ 26910837 

  Místo výkonu práce: ICE CAFE, s.r.o. - Luhačovice, Dr. Veselého 177, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Ing. Pavla Polišenská, tel.: +420 777 014 705, e-mail: icecafe@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zajištění profesionálního fungování provozu, zaučování 
nových brigádníků, plánování směn, zajišťování objednávek, obsluha 
hostů, příprava nápojů, pohárů, dezertních pohárků, chystání zmrzliny a 
zákusků. 
Požadavky: předchozí praxe v oboru, dobré organizační a plánovací 
schopnosti, zodpovědnost, komunikativnost, samostatnost, profesionální 
přístup, ochota růst, tvořivost, příjemné vystupování, umění vést a 
motivovat kolektiv. 
Výhody: stravenky, odměny. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205100724 

 

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: 

http://portal.mpsv.cz/vm/13225090775
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12649200708 
 

Požadovaná profese: Řidiči 

  Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (83) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449 

  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 577 929 091, 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 1.12.2016 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost, ŘP sk. B,C, praxe výhodou 
Výhody: zaučení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 
10-16 hod. 

Poslední změna: 
18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590880753 

 

Požadovaná profese: Řidiči - technici 

  Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (83) 

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 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10432580764 

 

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 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému Požadavky: praxe v řízení nákladních vozidel výhodou 

http://portal.mpsv.cz/vm/12649200708
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mailto:personalista@dszo.cz


místu: Vhodné pro osoby starší 21 let. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972370758 

 

Požadovaná profese: Řidiči C, C + E 

  Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají (833) 

  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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 33 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP C, C+E, profesní průkaz, i bez praxe (zaučíme) 
Náplň práce: vnitro 
Telefonicky 8-17 hod.  
 

Poslední změna: 
1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11662480721 

 

Požadovaná profese: Řidič MKD 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JIŘÍ MASAŘ s.r.o., IČ 26960753 

  Místo výkonu práce: Dolní Lhota 132, 763 23 Lhota u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Jiří Masař, tel.: +420 603 448 845, e-mail: masarjiri@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: zaměstnání na HPP u zavedené rodinné firmy; dva dny v týdnu 
doma; vlastní auto, nestřídá se; parkování u firmy; přepravy převážně CZ - 
DE a zpět. 
Požadujeme: řidičský průkaz C+E; platný profesní průkaz + platná 
digitální karta; zdravotní způsobilost; 
Pracovní doba: pružná 
Výhody: příspěvek na telefon, možnost ubytování. 
 
Zájemci se hlásit e-mailem nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154570708 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního automobilu ,,C" 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o., IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila, tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/12972370758
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o rozvoz potravinového zboží zejména v regionu Zlínského 
kraje. 
 
Nabízíme: 
Práce na plný úvazek. 
Placená přesčasová práce. 
Příspěvek na stravu formou diet, 70,-Kč/den. 
Pracovní oděv. 
Sleva na nákup v naší prodejně. 
Dobré platové podmínky. 
Služební telefon. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454690779 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního vozidla 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SlavLogistic s.r.o., IČ 28340400 

  Místo výkonu práce: SlavLogistic s.r.o. - Slavičín, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Ladislav Saňák, tel.: +420 774 525 260, e-mail: slavlogistic@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz zboží po ČR + SK vozidlem o celkové hmotnosti 12t.  
Požadavky: ŘP sk. "C", profesní průkaz, karta řidiče, spolehlivost 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13198430713 

 

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 

  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 14.11.2016 

  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: 
8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699730758 

 

Požadovaná profese: Řidič vnitro 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: NIKOLA TRANS s.r.o., IČ 25597531 

http://portal.mpsv.cz/vm/12454690779
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  Místo výkonu práce: 
NIKOLA TRANS s.r.o. - Otrokovice, U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
ŘEZNÍČKOVÁ, tel.: +420 734 852 158, e-mail: malotova@nikolatrans.cz, 
adresa: Březnice 140, 760 01 Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
Řidičský průkaz C + E, profesní průkaz, karta řidiče, psychotesty, 
zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita 
 
Náplň práce: 
Vnitrostátní kamionová doprava 

Poslední změna: 
16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676350717 

 

Požadovaná profese: Řidiči 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ROKOSPOL a. s., IČ 25521446 

  Místo výkonu práce: 
ROKOSPOL a.s. - provozovna Kaňovice, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice 
u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Eva Lečbychová, tel.: +420 577 110 111, e-mail: rokospol@rokospol.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz stavebních a nátěrových hmot po ČR a SK 
Požadavky: řidičský průkaz C, profesní průkaz, ADR výhodou 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13198460783 

 

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. - Lutonina, Lutonina 11, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Martina Jurygáčková, tel.: +420 607 014 087 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 45 000 do 55 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: přeprava farmaceutických produktů a léčiv po celé Evropě 
včetně Skandinávie a Balkánu na moderních vozech Iveco (frigo) 7,5t/12t 
Požadavky: ŘP sk. "C" + profesní průkaz, digitální karta, bezúhonnost, 
cizí jazyk výhodou 
Výhody: firemní telefon, možnost získání profesního průkazu řidiče 
Telefonicky 8-16 hod. 

Poslední změna: 8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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13114360716 
 

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: Ing. Karel Šik, tel.: +420 723 114 676, e-mail: karel.sik@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  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: 
6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630300743 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů 

  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, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme na hlavní pracovní poměr řidiče nákladního vozidla, podmínkou 
ŘP sk. C + E a profesní průkaz,vyžadujeme praxi v řízení ve vnitrostátní 
dopravě alespoň 5 let, spolehlivost a flexibilitu. 
Nástup ihned. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676480794 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladního auta (10t) 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o., IČ 25593625 

  Místo výkonu práce: TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. - Rybníky, Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dušan Horňáček, tel.: +420 603 832 489, e-mail: hornacek@tas-stappa.cz 

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

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je výroba dřevěných rámů a konstrukcí.  
Požadujeme: 
- Řidičský průkaz sk. C 
- Ochotu pracovat, spolehlivost 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní české společnosti 
- práci na plný pracovní úvazek, odpovídající mzdové ohodnocení 
-místo výkonu práce Zlín 
Kontaktujte emailem nebo telefonicky od 7:00 do 14:00 hodin 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13095000777 

 

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: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vnitrostátní kamionová doprava, víkendy volné 
 
Výhody: příspěvek na penzijní připojištění 
Osobní návštěva na pracovišti Nádražní 1297, Vizovice 763 12 v pracovní 
dny od 7 do 11 a od 11:30 do 16:00 hod. 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749560788 

 

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 1.9.2018 

  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 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706690765 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 
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  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 

  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 27.10.2016 

  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: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725790778 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pavel Zezulka, s.r.o., IČ 27713768 

  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Pavel Zezulka, jednatel, tel.: +420 777 707 282, e-mail: 
pavelzezulka@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního vozidla do 12 t. pro mezinárodní a vnitrostátní dopravu.  
Spolehlivost, bezúhonnost, řidičský + profesní průkaz skupiny C, praxe 
řidiče.  

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706930743 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Juříková Lenka, tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavek: rozvoz zboží zákazníkům (jednosměnný provoz), příprava 
zboží na rozvoz, rozvoz a vykládka zboží zákazníkovi, výběr palet od 
zákazníků, příjem objednávek, plnění operativních úkolů v rámci provozu 
velkoobchodního střediska dle rozhodnutí nadřízeného  
Požadavky: zákaznicky orientovaná osobnost,časová flexibilita, odolnost 
vůči stresovým situacím, přesnost a zodpovědnost, trestní bezúhonnost, 
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fyzická zdatnost, platné řidičské oprávnění sk. "C" včetně profesního 
průkazu 
 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákupní karty, sleva na 
PHM, benefitní program (cafeterie), zvýhodněné volání v síti T-MOBILE 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114420759 

 

Požadovaná profese: ŘIDIČI SKUPINY C + PROFESNÍ PRŮKAZ 

  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LIOVA GROUP, s. r. o., IČ 29224462 

  Místo výkonu práce: 
LIOVA GROUP, s. r. o. - Makro Zlín, třída 3. května 1198, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Iveta Částková, e-mail: iveta.castkova@liovagroup.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 32 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Denní rozvoz potravin, kromě víkendů. 
Požadujeme spolehlivost, flexibilitu, praxe v dopravě výhodou.  

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927610787 

 

Požadovaná profese: Řidiči strojníci 

  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: Marta Gazdová, e-mail: gazdova@metalsrot.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 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz na nakladače a 
bagry 
 
Výhody: 25 dnů dovolené, obědy, stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964320728 

 

Požadovaná profese: Řidič 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, PSČ 763 12 

  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) 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114420759
mailto:iveta.castkova@liovagroup.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12927610787
mailto:gazdova@metalsrot.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12964320728
mailto:ruzicka@jasno.eu


  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 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: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225020741 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního vozidla vnitrostátní přepravy. 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LP Okno - Trans, s. r. o., IČ 27780597 

  Místo výkonu práce: LP Okno - Trans, s. r. o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: David Lipnický, Jednatel., e-mail: autodoprava@lpokno.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Noční provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 34 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Linka Zlín - Praha - Zlín. 
Řidič nákladního vozidla - řidičský průkaz skupiny C+E  
Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809880723 

 

Požadovaná profese: Řidiči C+E 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

  Počet volných míst: 5 

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 1.2.2017 

  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. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně. 

Poslední změna: 
17.1.2017 01:39:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11427600750 

 

Požadovaná profese: Řidiči kamonové dopravy 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

  Počet volných míst: 2 

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: Polepil, tel.: +420 732 352 296, e-mail: rosicargo@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: potřebné řidičské oprávnění C+E, profesní osvědčení, min. 1 
rok praxe s návěsem 
Nabízíme: víkendy volné 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12418020705 

 

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 1.10.2016 

  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: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10771220762 

 

Požadovaná profese: Řidiči mezinárodní kamionové dopravy 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZPS - TRANSPORT, a.s., IČ 47905638 

  Místo výkonu práce: třída 3. května 1174, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Němeček Vladan, e-mail: nemecek@zps-transport.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 25.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP skupiny C+E + profesní průkaz, digitální karta do 
tachografu  
Výhody: týden dovolené navíc 

Poslední změna: 
24.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560960778 

 

Požadovaná profese: Řidiči mezinárodní kamionové dopravy 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EUROXAN 12 a.s., IČ 29377196 

  Místo výkonu práce: třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Adéla Zábojníková, tel.: +420 734 853 665, e-mail: mkd@euroxan.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

http://portal.mpsv.cz/vm/12418020705
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 45 000 do 55 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C+E, platný profesní průkaz, čipová karta, min. 1 rok 
praxe v mezinárodní dopravě 
Výhody: volné víkendy, nejnovější vozový park, absolutní vyhovění 
zaměstnancům 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240550732 

 

Požadovaná profese: Řidiči MKD 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

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 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zájemci se hlásit telefonicky Po-Pá 8-16 hod., osobně na pracovišti nebo 
e-mailem. 

Poslední změna: 
27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12341730787 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních automobilů - MKD 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

  Počet volných míst: 30 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: V-SPED, s. r. o., IČ 26972034 

  Místo výkonu práce: V-SPED, s. r. o. - Malenovice, třída 3. května 639, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Jiří Sotolář, tel.: +420 777 744 824, e-mail: info@vsped.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 100 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Řidič nákladního automobilu - MKD, ŘP - sk. CE, platný profesní průkaz, 
digitální karta řidiče, psychotesty 

Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11605970752 

 

Požadovaná profese: Řidiči nákladních silničních vozidel pro přepravu betonu 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PSG a. s., IČ 28302371, http://www.psg.eu 

  Místo výkonu práce: PSG a. s. - Napajedelská 1552, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jana Dvorníková, 576 015 111, e-mail: dvornikova@psg.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13240550732
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Řidič autodomíchávače pro přepravu betonu.  
Požadujeme řidičský průkaz, praxe zodpovědnost. 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175050706 

 

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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výhonu práce: Lysá nad Labem 
Požadavky: praxe v oboru řidiči kontejnerové soupravy, ŘP sk. C+E, 
profesní karta, psychotesty, karta řidiče 
Výhody: prodložení pracovní smlouvy, pracovní oděv 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114380795 

 

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 21.8.2017 

  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: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13162050766 

 

Požadovaná profese: Řidiči sk. "C" 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

  Počet volných míst: 2 

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: Pružná pracovní doba 

http://portal.mpsv.cz/vm/13175050706
http://www.partr.cz/
mailto:polastikova@partr.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13114380795
mailto:jindra@ehzlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13162050766
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

MKD pondělí až pátek. 
Výhody: + plné diety / cca 4 Kč/km 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161810788 

 

Požadovaná profese: Strojníci 

  Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce s kolovým a kráčejícím bagrem (Menzi Muck). 
Požadavky: ŘP sk.C, E, profesní průkaz, strojní průkaz, praxe min. 5 let, 
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní přístup k práci, 
zdravotní způsobilost.  
Po zapracování možnost na dobu neurčitou. 
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění. 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doručení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním oddělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výběrového řízení. 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695940740 

 

Požadovaná profese: Mezinárodní řidiči do 3,5t 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Petr Paseka, IČ 72435895 

  Místo výkonu práce: Petr Paseka - sídlo, Lomená 2271, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petr Paseka, tel.: +420 608 705 808 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o přepravy v rámci EU.  
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost, platný řidičský 
průkaz sk. B, praxe řidiče nutná. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232300785 

 

Požadovaná profese: Rozvozce 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ANIMALS Holding, družstvo, IČ 26968088 

  Místo výkonu práce: 
ANIMALS Holding, družstvo - sídlo, Paseky 259, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí 

http://portal.mpsv.cz/vm/13161810788
mailto:kuzilkova@michlovsky.cz
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  Komu se hlásit: Jan Rozenkranc, e-mail: rozenkranc@animalsholding.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 16.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B - aktivní řidič, osvědčení o způsobilosti pro přepravu 
zvířat výhodou, časová flexibilita, příjemné vystupování, kladný vztah ke 
zvířatům, zodpovědnost, dobra organizace času, kromě samotného 
rozvozu si rozvozce zákazníky dovolává 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154510762 

 

Požadovaná profese: Řidič 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ROSANA, spol. s r.o., IČ 25081152 

  Místo výkonu práce: 
ROSANA, spol. s r.o. - Malenovice, třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Carmen SOVIČKOVÁ, tel.: +420 739 642 328, e-mail: zlin@rosana.cz, adresa: 
Na Pankráci 809/22, Nusle, 140 00 Praha 4 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz vody v barelech po zlínském kraji. 
 
Požadavky: ŘP sk.B 

Poslední změna: 
7.6.2017 00:37:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12820540732 

 

Požadovaná profese: Řidič dodávkového vozidla 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SlavLogistic s.r.o., IČ 28340400 

  Místo výkonu práce: SlavLogistic s.r.o. - Slavičín, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Ladislav Saňák, tel.: +420 774 525 260, e-mail: slavlogistic@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz zboží dodávkou po ČR a SK. 
Požadavky: Řidičský průkaz sk. "B", spolehlivost, odpovědnost 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13198440704 

 

Požadovaná profese: Řidič malého dodávkového automobilu 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o., IČ 25521322 

mailto:rozenkranc@animalsholding.cz
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  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila, tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Potřebujeme řidiče malého nákladního vozidla skupiny B. Jedná se o 
rozvoz zboží zejména v regionu Zlínského kraje. 
 
Nabízíme: 
Služební telefon 
Příspěvek na stravu formou diet 70,-/den. 
Placené přesčasy. 
Pracovní oděv. 
Práce na plný úvazek. 
Sleva na nákup v naší prodejně. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12259820786 

 

Požadovaná profese: řidič osobních a malých dodávkových vozů 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pohřební služba Bohumír Přibylák s.r.o., IČ 26926121 

  Místo výkonu práce: Kvítková 248, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Hana Hrnkova 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 25.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidič dodávkového vozu, přeprava lidských pozůstatků, 
jejich uložení do rakve, úpravu a další činnosti spojené s pohřbením 
Požadavky: ŘP sk. "B", praxe v řízení min 3 roky, praxe v řízení 
dodávkového vozidla výhodou, flexibilita, bezúhonnost, slušné 
vystupování, zodpovědnost 
Osobní kontakt v kanceláři pohřební služby v pracovní dny od 8 do 16 
hodin. 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050470793 

 

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) 

  Počet volných míst: 2 

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 
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  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

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: 
23.6.2017 01:35:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740380708 

 

Požadovaná profese: Řidiči - montážní technici 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KARAMBOLA.CZ s. r. o., IČ 24703273 

  Místo výkonu práce: 
KARAMBOLA.CZ s. r. o. - tř. T. B., třída Tomáše Bati 227, Louky, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: David Kubiš, e-mail: obchodnik@karambola.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz sk. B, zodpovědnost, bezúhonnost, manuální 
zručnost, bydliště Zlín a blízké okolí, časová flexibilita. 
Náplň práce: rozvoz, montáž a servis wellness po ČR. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964280764 

 

Požadovaná profese: Řidiči - montážníci 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

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: Lebánek Patrik, e-mail: lebanek@vitalwell.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz sk B, zodpovědnost, bezúhonnost, manuální 
zručnost, bydliště Zlín a blízké okolí, časová flexibilita 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050290761 

 

Požadovaná profese: Řidiči dodávky / řidič sk. "B" 

  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
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dopravy nemocných a raněných) (83221) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Torelia Media s.r.o., IČ 01923111 

  Místo výkonu práce: Torelia Media s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: František Landt, tel.: +420 739 144 166, e-mail: landt299@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvoz balíkových zásilek  
Požadavky: zkušenosti s rozvozem zásilek, řidičský průkaz skupiny B, 
dochvilnost, flexibilita, výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče 
Výhody: výborné platové ohodnocení s možností bonusu, nový firemní 
vůz, příjemný kolektiv, rozvoz pouze po Zlínském kraji 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169840739 

 

Požadovaná profese: Řidiči mezinárodní dopravy do 3,5t 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Richard Vágner, IČ 68009453 

  Místo výkonu práce: Obeciny VII 3604, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Lenka Vágnerová, tel.: +420 603 275 852, e-mail: richvag@tiscali.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 19.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ŘP sk. "B", praxi na dodávce s jízdami v zahraničí.(Jezdíme 
směr západ EU), velkou časovou flexibilitu, spolehlivost, samostatnost, 
základní orientaci v mapě, bydliště ideálně v regionu ZL, KM, PR, PV, OL  
Nabízíme zázemí ve firmě s tradicí, slušné jednaní, velmi perfektně 
vybavená zánovní i nova vozidla Renault Master 10 pal. plachta 
Směnnost: nepravidelná pracovní doba 
Nástup: ihned  

Poslední změna: 
13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853520732 

 

Požadovaná profese: Řidiči pro pohřební službu 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pohřební ústav Arkadia s.r.o., IČ 28293347 

  Místo výkonu práce: Arkadia Pohřební ústav s.r.o., Prostřední 2646, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Sochorová, Bílková, e-mail: sochorova_arkadia@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému Požadavky: ŘP sk. "B", praxe v řízení min. 3 roky, praxe v řízení 
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místu: dodávkového vozidla výhodou, flexibilita, trestní bezúhonnost, slušné 
vystupování, zodpovědnost, spolehlivost,dobrý zdravotní stav, bydliště 
ve Zlíně a okolí max. do 10 km 
Náplň práce: převozy zesnulých,zajišťování pohřbů, manipulace se 
zesnulými, oblékání, úprava 
Z charakteru pracovní náplně je místo vhodné spíše pro MUŽE. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147580791 

 

Požadovaná profese: Vnitrostátní řidiči do 3,5t 

  
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů 
dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Petr Paseka, IČ 72435895 

  Místo výkonu práce: Petr Paseka - sídlo, Lomená 2271, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petr Paseka, tel.: +420 608 705 808 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o vnitrostátní přepravy.  
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost, platný řidičský 
průkaz sk. B, raxe řidiče nutná.  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224840709 

 

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 
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Požadovaná profese: Dělník vrtné soupravy - řidič. 

  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Michlovský - protlaky, a.s., IČ 27704262 

  Místo výkonu práce: Salaš 99, Zlín, 763 51 Bohuslavice u Zlína 

  Komu se hlásit: Gabriela Kužílková, e-mail: kuzilkova@michlovsky.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 28 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. C, E, profesní průkaz, praxe min. 3 roky jako řidič, 
výhodou svařečský průkaz, vazačský průkaz, jeřábnický a strojní průkaz, 
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, pozitivní přístup k práci, 
zdravotní způsobilost 
Náplň práce: montážní práce technologií 
Možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. 
Pokud nebudete do 14 dní ode dne doručení Vašeho životopisu 
kontaktováni našim personálním oddělením, znamená to, že jste nebyli 
zařazeni do 2. kola výběrového řízení. 

Poslední změna: 
11.8.2017 01:49:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695930749 

 

Požadovaná profese: Řidiči odtahového / vyprošťovacího vozidla 

  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Milan Paseka, IČ 69658005 

  Místo výkonu práce: Milan Paseka - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Milan Paseka, tel.: +420 775 191 919 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 36 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řidič odtahového / vyprošťovacího vozidla 
Požadavky: řidičský průkaz B, C, E + profesní průkaz 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240460716 

 

Požadovaná profese: Řidiči, strojníci 

  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

  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: Jan Pešl, tel.: +420 603 233 479, e-mail: pilapesl@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme strojníka a řidiče VZV do pilařské výroby. Řidičský průkaz sk. C 
nebo osvědčení k řízení kolového nakladače výhodou.  
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Mzda 150,-/hod. Nástup možný ihned.  

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232420774 

 

Požadovaná profese: Strojníci na traktorbagr, pásový bagr a smykový nakladač UNC 

  Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SIMOSTAV, s.r.o., IČ 28273320 

  Místo výkonu práce: SIMOSTAV, s.r.o. - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Ing. Jaromír Šikuta, tel.: +420 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 20 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme do pracovního poměru strojníka na traktorbagr, pásový bagr a 
smykový nakladač UNC. ŘP skupiny C vítán. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240520759 

 

Požadovaná profese: Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače 

  Řidiči tahačů (83322) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VODÁREK TRANSPORT s.r.o., IČ 26910748, http://www.vodarek-transport.cz 

  Místo výkonu práce: 
VODÁREK TRANSPORT s.r.o. - pracoviště 1, Kvítkovická 1386, 763 61 
Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Radek VODÁREK, Jednatel, tel.: +420 777 787 707, e-mail: radim@vodarek-
transport.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 24.5.2017 do 23.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ŘP sk.C+E, karta do tachografu, základy anglického či 
německého jazyka výhodou, zkušenosti na přepravníku aut výhodou, 
nezkušené zaškolíme, přeprava automobilů, užitkových vozidel a 
karavanů v rámci ČR i mezinárodně 
Nabízíme: Stimulační složka mzdy, věrnostní prémie, prémie ECO drive, 
prémie za spotřebu 

Poslední změna: 
23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722320763 

 

Požadovaná profese: Řidiči motorového vozíku 

  Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441) 

  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: Bc. Veronika Fojtíková, tel.: +420 606 737 955, e-mail: fojtikova@bcl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 
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  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: řízení motorového vysokozdvižného vozíku u velké stabilní 
společnosti, manipulace s paletami ve skladě, praxe 1 rok.  
Výhody: 100 Kč stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, další benefity 
(odměny) dle Kolektivní smlouvy 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590650766 

 

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 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
18.1.2017 01:10:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11132970719 

 

Požadovaná profese: Asistent/ka ředitele 

  Sekretáři (všeobecní) (41200) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme USO/VŠ vzdělání technického zaměření, znalost AJ, NJ-
výhodou. Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, 
spolehlivost, časová flexibilitu, ŘP-aktivní řidič. Benefity: stravenky, 
odměna za docházku, týden dovolené navíc, 2x ročně mimořádné 
odměny. Nástup dohodou. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13078410770 

 

Požadovaná profese: Asistent/ka vedoucího stavební výroby - příprava zakázek 

  Sekretáři (všeobecní) (412) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 4IDEA, družstvo, IČ 29186196 

  Místo výkonu práce: Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Husičková, tel.: +420 734 257 462, e-mail: info@4idea.cz 

Vlastnosti volného místa 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Požadovaná vzdělání: Stavebnictví 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ stavební,praxe není podmínkou, znalost legislativy a 
rozpočt. výhodou,ŘP skup. B. Vhodné i pro ženy po MD. Povšechná 
uživatelská znalost PC. Možnost i část. prac. úvazku. Nástup dle dohody. 
Zašlete životopis + motiv. dopis na: info@4idea.cz 

Poslední změna: 
30.5.2017 13:45:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12771570767 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC 

  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

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 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 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 technické 
dokumentace, manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost 
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: 
7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11436420766 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC frézovacího centra 

  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237) 

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 1.5.2017 

  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: 
10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494610741 
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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 1.2.2017 

  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: 
19.1.2017 01:02:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11185120732 

 

Požadovaná profese: Pilaři - obsluha numerické pily 

  
Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 
(7523) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SYKORA, spol. s r.o., IČ 46977121, http://sykora.eu 

  Místo výkonu práce: SYKORA, spol. s r.o. - Razov, Razov 1204, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Mária Sýkorová, e-mail: msykorova@sykora.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha numerické pily 
Požadavky :chuť manuálně pracovat, samostatnost a zručnost při práci, 
ochota a vstřícnost pomáhat druhým, přivítáme vyučeného truhláře, 
stolaře 
Výhody: zvláštní prémie, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649220787 

 

Požadovaná profese: CNC Horizontkář - Siemens 

  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

  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 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín - Malenovice  
- CNC Horizontkář - systém řízení Siemens 
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- Vyučení v oboru, praxe min. 2 roky - prokázaná praxe na horizontce, 
znalost čtení technických výkresů, odolnost vůči stresu, manuální 
zručnost, kreativita, zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost 
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, nástup možný 
ihned, možnost ubytování 
- Přihláška formou zaslaného životopisu na emailovou adresu: 
zdenek@kmkonsult.cz nebo kontaktu na tel. +420777776355 p. Večerka. 
Po obdržení životopisu Vás bude kontaktovat personální oddělení a 
dohodne s Vámi další postup.  

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 6369680765 

 

Požadovaná profese: Frézař 

  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe min. 2 roky na pozici 
frézař, znalost čtení výkresové dokumentace, řezných podmínek, 
materiálů, nástrojů a měřidel; úhlování, frézování drážek, úkosy, práce 
sklopným svěrákem, zápichy; ochota pracovat ve dvousměnném provozu. 

Poslední změna: 
27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060660740 

 

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 1.10.2015 

  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: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464220743 

 

Požadovaná profese: Frézaři 

  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449 

  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 577 929 091, e-mail: 
koleckarna.tlumacov@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.12.2016 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zaučení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 
10-16 hod. 

Poslední změna: 
19.7.2017 14:45:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590940796 

 

Požadovaná profese: Soustružníci 

  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449 

  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 577 929 091, 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 1.12.2016 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost 
Výhody: zaučení 
Telefonicky Po-Pá 8-15 hod., e-mailem nebo osbně ve středu v době od 
10-16 hod. 

Poslední změna: 
16.11.2016 00:45:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590720703 

 

Požadovaná profese: Obsluha konvenčního soustruhu 

  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 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:vyučení ve strojírenském oboru, čtení výkresové 
dokumentace, praxe v oboru min. 2 roky, manuální zručnost, pečlivost 
Náplň práce: samostatná obsluha konvenčního soustruhu 
Nabízíme: prémie na Vánoce a dovolenou, příspěvek na stravování, 
příspěvky na penz. připojištění, příspěvek na sportovní činnosti, jistota 
práce v české společnosti, velmi dobrá dostupnost autobusem i vlakem, 
vysoký standard pracovního prostředí (moderní technologie, klimatizace) 
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Poslední změna: 
7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10217610722 

 

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 1.10.2015 

  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: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9464210752 

 

Požadovaná profese: Soustružník 

  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdně  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru obráběč kovů, znalost čtení TP a výkresové 
dokumentace, praxe na této pozici min. 2 roky, znalost řezných podmínek, 
materiálů, nástrojů a měřidel, práce v lunetě, v hrotech, řezání vnějších i 
vnitřních závitů, kužely, zápichy, kalibrické otvory, ochota pracovat ve 
dvousměnném provozu. 

Poslední změna: 
27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060650749 

 

Požadovaná profese: Brusič otvorů 

  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému Požadavky: vyučen v oboru obráběč kovů - brusič, praxe min. 5 let na této 

http://portal.mpsv.cz/vm/10217610722
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místu: pozici. Jedná se o broušení v toleranci 0,005 mm, broušení velmi 
přesných součástí (vřetena, pouzdra), přesnost, spolehlivost, 
samostatnost. 

Poslední změna: 
27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060680722 

 

Požadovaná profese: Brusič ploch 

  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdně  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučen v oboru obráběč kovů, brusič, praxe jako brusič ploch 
min. 2 roky, znalost čtení ve výkresové dokumentaci, znalost řezných 
podmínek, materiálů, nástrojů a měřidel, povrchy, úhlování, doměřování 
na kostky, drážky, rozřezy. Ochota pracovat ve dvousměnném provozu, 
spolehlivost, samostatnost. 

Poslední změna: 
27.7.2017 14:15:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060670731 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC 

  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (72234) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné i pro čerstvé absolventy 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: 
27.7.2017 01:49:29, 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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13060680722
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  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 1.9.2017 

  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: 
27.7.2017 01:49:29, 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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Individuální kusová výroba 
Výhody: příspěvky na penzijní připojištění, stravování, dovolenou, na 
ubytování  

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, 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 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 do 31.3.2018 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 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, zvýhodněné sazby za práci přesčas o 
víkendu, roční odměny, 2x ročně společenská akce, možnost prodloužení 
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pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
31.3.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12253900779 

 

Požadovaná profese: Čištění strojů 

  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: , Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 105 do 105 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost 
Náplň práce: čištění strojů - šestivřetenových automatů, ve firmě 
strojírenského zaměření 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050350707 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 90 do 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace výrobků, čistění, balení 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  

Poslední změna: 
22.6.2017 00:47:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907480765 

 

Požadovaná profese: Dělník/dělnice broušení, leštění 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

  Počet volných míst: 2 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 125 do 140 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Broušení a leštění povrchů nábytkových komponentů 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele 
Telefonický kontakt 8 - 14 hod.  
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Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240450725 

 

Požadovaná profese: Frézaři - obsluha konvenční frézky 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., IČ 65278925 

  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Kamila Balajková, e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 34 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obrábění přesných strojních dílců ze železa dle rozmanitých 
objednávek 
Požadavky: SOU s výučním listem nebo praxe v oboru min. 2 roky, 
samostatnost při seřizování a programování přesných dílů 
Výhody: pracovní obuv, oděv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zaměstnance i rodinné příslušníky, roční odměny 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749500745 

 

Požadovaná profese: Frézaři, soustružníci - konvenční stroje 

  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 1.4.2017 do 30.4.2018 

  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: 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, zvýhodněné sazby za práci přesčas o 
víkendu, roční odměny, 2x ročně společenská akce, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
22.4.2017 01:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12392910703 

 

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 
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  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 1.6.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

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 
Výhody: 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: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774580774 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha obráběcího centra 
Výhody: obědy, odměny 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927640760 

 

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: Martina Weberová, e-mail: weberova@wicke-cz.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Praxe vítána. 
Pracovní místo vhodné pro muže 
Výhody: bonusy/prémie, příspěvek na stravování, 13. plat. 

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830130734 

 

Požadovaná profese: Obsluha CNC stroje 
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  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAVA-lisovna s.r.o., IČ 25307509 

  Místo výkonu práce: Tovární 424, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Vladimír Valášek, tel.: +420 577 912 283 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a seřízení CNC stoje: soustruh, fréza, ohýbací lis, 
laser 2D 
Požadavky: zkušenost s obsluhou CNC, samostatnost, spolehlivost 
Výhody: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190770720 

 

Požadovaná profese: Obsluha elektroerozivních strojů. 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na elektroerozivních strojích včetně seřízení a 
nastavení programu pro obrábění, kontrola vyrobených dílů a výrobků dle 
výkresové dokumentace, spolupráce s kolegy a dalšími úseky  
Požadujeme: SOU/SŠ technického typu, praxe v oboru výhodou, znalost 
SW 2D/3D, znalost čtení výkresové dokumentace, znalost práce s měřidly, 
uživatelská znalost práce na PC , technické myšlení, samostatnost, 
zodpovědnost a komunikativnost, manuální zručnost a pečlivost 
Výhody: osobní a odborný rozvoj, sociální program: příspěvek na životní 
pojištění nebo penzijní připojištění, závodní stravování, relax poukázky, 
roční odměny, výhodnější telefonní tarif pod firmou, pitný režim a 
pracovní oděv na pracovišti zajištěn 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699830765 

 

Požadovaná profese: Obsluha obráběcích CNC a NC strojů. 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TransTrade CZ s.r.o., IČ 25858807 

  Místo výkonu práce: 
TransTrade CZ s.r.o. - Brumov - Bylnice, Kloboucká 1410, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Roman Tomeček, tel.: +420 733 603 802, e-mail: 
roman.tomecek@transtrade.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zabýváme se obráběním kovů na CNC a NC strojích - soustruhy a centra.  
Kvalitní pracovník/pracovnice u nás najde jistotu trvalého pracovního 
místa s nadprůměrným ohodnocením. Nabízíme pohodu v kolektivu se 
zázemím rodinné firmy. 
Požadujeme praxi v jakémkoliv strojírenském oboru, zaučíme. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené. 
Kontaktovat telefonicky (9-16 hod), e-mailem, či osobně (9-16 hod). 

Poslední změna: 
25.6.2017 00:45:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722360727 

 

Požadovaná profese: Obsluha ohraňovacího listu 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky:  
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost 
- znalosti na úrovni SOU/SŠ technického směru 
- orientace v technické dokumentaci 
- fyzickou zdatnost a pracovitost 
- praxe v oboru 
 
Náplň práce: 
- práce na ohraňovacích lisech značky TRUMPF 
- celková obsluha stroje od volby nástrojů po finální obrobek 
- kontrola vyrobených dílů 
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. Případné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, slečna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
Nabízíme: 
- práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství 
- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 24.000,- 
- možnost práce přesčas 
- příspěvek na stravování 
- možnost kariérního růstu 
- 25 dnů dovolené 
 
 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039620761 

 

Požadovaná profese: Obsluha rovnacího lisu 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 
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  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o., IČ 15527743 

  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel., tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 115 do 125 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme pracovníka pro obsluhu rovnacího lisu pro rovnání dílců na 
svařovně, pečlivost a orientace ve výkresové dokumentaci nutnost.  
Dále požadujeme odpovědnost, loajálnost. Pracovní doba 6:00 - 14:30. 
Výhody: příspěvek na důchodové připojištění,závodní stravování 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050510757 

 

Požadovaná profese: Obsluha šestivřetenových automatů 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

  Počet volných míst: 3 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 2.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 120 do 150 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe v oboru 
(výhodou, ne podmínko - zaučíme), orientace ve výkresové dokumentaci, 
znalost způsobů měření - zaučíme, základy práce s PC, spolehlivost 
Náplň práce: kontrola opracovaných či vyrobených kusů, zodpovědnost 
za kvalitu vyrobených kusů, plnění a dodržování norem 
Výhody: 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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154530744 

 

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 616, 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 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 160 do 25 200 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

mailto:tomas.vlach@stoecklin.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13050510757
mailto:hydrap@hydrap.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13154530744
mailto:petr.zouhar@zulip.cz


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: 
9.4.2017 00:29:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12315420798 

 

Požadovaná profese: Operátoři CNC strojů 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

  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.Martin Kačmár, tel.: +420 733 122 039, e-mail: kacmar@atk-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: obsluha a programování CNC obráběcích center, CNC 
ohraňovacího lisu, CNC svářecího robota a CNC laserového řezacího 
stroje. 
Požadavky: základní znalosti obsluhy a programování CNC strojů, praxe s 
těmito stroji výhodou. 
Výhody: stravenky 
Osobně v sídle 8-15 hod. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129130712 

 

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 1.9.2017 

  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: 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, zvýhodněné sazby za práci přesčas o 
víkendu, roční odměny, 2x ročně společenská akce, možnost prodloužení 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12392900712 

 

Požadovaná profese: Seřizovači mechanických lisů 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 
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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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 27 000 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 
Nabízíme: stravenky, příspěvek na dopravu, fit bonus, věrnostní 
ohodnocení aj. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147550721 

 

Požadovaná profese: Soustružníci / frézaři 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co od vás uvítáme: 
" min. SO vzdělání strojního zaměření 
" čtení výkresové dokumentace 
" znalost měřidel a práce s nimi 
" znalost nástrojů a materiálů 
" manuální zručnost 
" odpovědný přístup k práci 
" samostatnost 
" ochota učit se novým věcem 
 
Co budete u nás dělat: 
- Obsluha a údržba CNC stroje  
- Kontrola obráběných dílů 
- Seřizování stroje na kusovou a malosériovou výrobu  
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na adresu ssucha@zps-
mechanika.cz. Případné dotazy Vám zodpoví naše personalistka, slečna 
Suchá na telefonu 577 533 665. 
 
 
 
Co od nás za to můžete očekávat: 
- práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství 
- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- odpovídající platové hodnocení  
- nástupní plat 20.000,- 
- možnost práce přesčas 
- příspěvek na stravování 

mailto:kristyna.sedlackova@anccomponents.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13147550721
http://www.zps-mechanika.cz/
mailto:ssucha@zps-mechanika.cz


- jednosměnný provoz 
- 25 dnů dovolené 
 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057370791 

 

Požadovaná profese: Strojníci 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrobě kartonáže, podmínkou vzdělání ve strojírenském oboru a 
zkušenost se seřizováním strojů, výhodou je průkaz na VZV 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676470706 

 

Požadovaná profese: Strojníci 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve výrobě kartonáže, podmínkou vzdělání ve strojírenském oboru a 
zkušenost se seřizováním strojů, výhodou je průkaz na VZV. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688770791 

 

Požadovaná profese: Vrtař kovů. 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o., IČ 15527743 

  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel., tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 22.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/13057370791
mailto:penner@lokart.cz
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Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pečlivost, důslednost, manuální zručnost, znalost výkresové 
dokumentace. 
Benefity: přísp. na důch. připojištění, záv. stravování, přísp. na dopravu 
dle vzdál. 
Pracovní doba 6-14:30 hod. Mzda dle zkušeností. 
Telefonicky denně do 17 hodin. 
Výhody: příspěvek na důchodové připojištění, závodní stravování, 
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti, pololetní a vánoční odměny. 

Poslední změna: 
20.5.2017 00:37:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12713970712 

 

Požadovaná profese: Vrtař kovů. 

  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o., IČ 15527743 

  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel., tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zahraniční strojírenská firma přijme do výroby pracovníka na pozici vrtař 
kovů.  
Požadavky: pečlivost, důslednost, manuální zručnost, znalost výkresové 
dokumentace.  
Pracovní doba 6:00-14:30.  
Výhody: příspěvek na důchodové připojištění, závodní stravování, 
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti, pololetní a vánoční odměny. 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890740796 

 

Požadovaná profese: SEŘIZOVAČ 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:nasazení nástroje do lisu a jeho seřízení,seřízení podávací 
linky včetně řešení problémů,výměna nástrojů a nastavení výrobních 
parametrů,práce dle předepsané výrobní,technické dokumentace,práce 
na výrobních strojích a zařízeních,práce ve směnném provozu 
Požadujeme:SOU/SŠ strojní,čtení technických výkresů,znalost práce s 
měřidly,manuální zručnost,samostatnost, odpovědnost,základní znalost 
práce na PC,praxe při seřizování,nástrojů výhodou 
Nabízíme:stabilní a perspektivní uplatnění v prosperující české 
společnosti,příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,osobní a 
odborný rozvoj,poukázky na masáže,roční odměny 
nástup možný ihned,příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, 

http://portal.mpsv.cz/vm/12713970712
mailto:tomas.vlach@stoecklin.com
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závodní stravování 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12643960768 

 

Požadovaná profese: Seřizovač soustružnických automatů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VRL Praha a.s., IČ 45272905 

  Místo výkonu práce: VRL Praha a.s. - pracoviště Rokytnice, Rokytnice 164, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Pavel Strnad, e-mail: pavel.strnad@vrl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: seřizování vícevřetenových automatů 
 
Požadavky: praxe v oboru 
Pracovní doba: 8h 
Výhody: podnikové stravování 
 
Zájemci se hlásit osobně nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676510767 

 

Požadovaná profese: Seřizovač soustružnických automatů 

  
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 
(72239) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: VRL Praha a.s., IČ 45272905 

  Místo výkonu práce: VRL Praha a.s. - pracoviště Rokytnice, Rokytnice 164, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Pavel Strnad, e-mail: pavel.strnad@vrl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Obsluha soustružnických CNC strojů 
 
Požadavky: praxe v oboru 
Pracovní doba: 8h 
Výhody: podnikové stravování 
 
Zájemci se hlásit osobně nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13044190722 

 

Požadovaná profese: Dělníci/železáři do provozu ohýbárny železa Zlín- Prštné 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 2 

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: Pompa Jakub, tel.: +420 604 297 161, e-mail: ohybarnaprstne@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: železářské práce 
Pravidelné pracoviště: Zlín - Prštné 
Výhody: stabilní práce, stravenky/diety, příspěvek na dopravu, penzijní 
připojištění, podíly na zisku  

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063920716 

 

Požadovaná profese: Expedinet / skladník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalosti či praktické zkušenosti týkající se pozic expedient či 
skladník, schopnost orientace ve výkresové dokumentaci výhodou 
Náplň práce: včasné odesílání zásilky zákazníkům a partnerům, pořádek a 
logika uspořádání položek na Vašem pracovišti, budete důležitým 
článkem mezi výrobou a zákazníkem  
Výhody: práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství, možnost 
vzdělávání a karierního růstu, jednosměnný provoz, příspěvek na 
stravování, 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907580772 

 

Požadovaná profese: Manipulant 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 18.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je převzetí a převážení vychystaného materiálu a polotovarů 
ze skladů na dílnu, rozdělení mezi jednotlivé pracovníky,odvoz hotových 
výrobků do skladů, popř. nakládání do aut.  
Pracovní místo je určeno pro osoby zdravotně postižené. Jedná se o 
chráněné pracovní místo. Požadujeme samostatnost a spolehlivost. 
Výhody: zázemí stabilní a prosperující společnosti,13. a 14. plat, 
dodatková dovolená, závodní stravování a jiné sociální benefity. 

Poslední změna: 31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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12943430711 
 

Požadovaná profese: Manipulant - 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., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vykládka, nakládka, doplňování a drcení materiálu. Požadujeme VZV, 
fyzickou zdatnost, spolehlivost. Benefity: stravenky, odměna za 
docházku, týden dovolené navíc,2x ročně mimořádné odměny. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13054700769 

 

Požadovaná profese: Manipulant ve výrobě a skladu 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Ing. Lenka Kolářová, 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 9.5.2017 do 8.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 100 do 16 300 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: základní obsluha manipulační techniky (paletový vozík ruční, 
elektrický), přesun materiálu, výrobků nebo drobného zařízení 
základní práce s terminálem příprava pracoviště, příprava materiálů pro 
výrobu jako je např. skládání kartonů, nasypávání surovin, manipulace s 
obalovým materiálem 
základní balení větších objemů výrobků, kontrola data, svárů hmotnosti 
apd. 
práce jsou prováděny na základě pokynů a kontroly odpovědného 
pracovníka 

Poslední změna: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12614690727 

 

Požadovaná profese: Mražený sklad- Skladník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o., IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila, tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/12943430711
http://www.konform-zlin.cz/
mailto:chludova@konform-zlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13054700769
http://www.mogador.cz/
mailto:prace@mogador.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12614690727
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz


  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme 
dobrou fyzickou kondici, samostatnost, odpovědnost, časovou flexibilitu, 
platný průkaz obsluhy VZV + praxe v potravinářství výhodou, (ne však 
podmínkou) schopnost práce s ručním skenerem, čistý trestní rejstřík, 
nástup ihned 
 
Nabízíme 
Jistotu a zázemí silné a stabilní společnosti Dvousměnný provoz. 
Příspěvek na stravu Pracovní oděvy Placené přesčasy  
Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
28.6.2017 12:25:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12454680788 

 

Požadovaná profese: Pracovníci expedice - skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Libor Čejka, IČ 12740543 

  Místo výkonu práce: Libor Čejka - Malenovice, Masarykova 1107, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Libor Čejka, e-mail: nastroje@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava zboží k expedici, vedení administrativní agendy 
související s expedicí zboží, komunikace s přepravci, příjem zboží  
Požadavky: znalost práce na PC, odpovědný přístup k práci.Jedná se o 
nekuřácké pracoviště. 
Vzhledem k manipulaci s těžšími břemeny je práce vhodná pro muže 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883880762 

 

Požadovaná profese: Pracovníci příjmu zboží 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Tesco Stores ČR, a. s., IČ 45308314 

  Místo výkonu práce: 
Tesco Stores ČR, a. s. - Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Janek Neděla, tel.: +420 725 962 681, e-mail: 11042paf@cz.tesco-
europe.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzický příjem a kontrola zboží od dodavatelů na základě 
dokumentace, kontrola záručních lhůt zboží, dodržování teplotních 
řetězců při příjmu čerstvých potravin, práce s 
vysokozdvižným/motorovým vozíkem, nutný potravinářský průkaz a 
trestní bezúhonnost.  
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba s brzkými ranními směnami.  
Výhody: jídelna /dotované jídlo/, věrnostní bonus, sleva na nákupy 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011850728 

 

http://portal.mpsv.cz/vm/12454680788
mailto:nastroje@seznam.cz
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Požadovaná profese: Pracovníci skladu materiálu 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 3 

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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 2.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 105 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe ve skladovém hospodářství výhodou, Řidičský průkaz 
skupiny B, zkoušky na obsluhu vysokozdvižného vozíku, základní znalost 
práce na PC 
Náplň práce: doplňování materiálu na sklad a jeho výdej do výroby, 
kontrola přijímaného materiálu, jeho evidence a identifikace, 
zodpovědnost za olejové hospodářství: příjem, vykládka, evidence, 
obsluha zdvižné plošiny, odvoz dokončené produkce do skladu hotových 
výrobků 
Výhody: 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: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13154520753 

 

Požadovaná profese: Pracovníci vychystávání zboží 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DLC Napajedla, a. s., IČ 26925001 

  Místo výkonu práce: DLC Napajedla, a. s. - sídlo, Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Johaníková Bohuslava, e-mail: struplova.lenka@dlcnapajedla.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
26.8.2017 03:55:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210470741 

 

Požadovaná profese: Pracovník expedice (skladník) 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

mailto:hydrap@hydrap.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13154520753
mailto:struplova.lenka@dlcnapajedla.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13210470741
http://www.tajmac-zps.cz/
mailto:jsatankova@tajmac-zps.cz


  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, Pracovní doba 37,5 hod./týdně  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SOŠ bez maturity, praxe min. 2 roky, manuální zručnost, 
samostatnost, spolehlivost, oprávnění na VZV výhodou. 
Pracovní náplň: balení a příprava zboží k expedici. 

Poslední změna: 
26.7.2017 20:25:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060630767 

 

Požadovaná profese: Pracovník pro sklad, expedici a prodej 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: INTERMEN s.r.o., IČ 26951452 

  Místo výkonu práce: INTERMEN s.r.o. průmyslová zóna, Příluky 386, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavel Řičánek, e-mail: info@intermen.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme na HPP pracovníka pro sklad, expedici a prodej PVC profilů, lišt 
a příslušenství pro okna a dveře. 
Pracovní náplň: manipulace se zbožím na skladě (příjem, výdej, balení, 
expedice), práce s vysokozdvižným vozíkem, částečně v kanceláři u PC. 
Požadavky: spolehlivost a samostatnost, komunikační schopnost, 
řidičský průkaz B. Výhodou: průkaz na VZV, základní znalost PC (e-mail, 
internet).  
Práce vhodná pro fyzicky zdatné osoby, pracovní doba po-pá 7.30 - 16.00 
hod. 
Nabízíme: měsíční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí 
Strukturovaný životopis zasílejte prosím na e-mail: info@intermen.cz 
Zaměstnanecké výhody: firemní telefon 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205120706 

 

Požadovaná profese: Pracovník skladu. 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stöcklin, spol. s. r. o., IČ 15527743 

  Místo výkonu práce: Návrší 197, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Tomáš Vlach, Jednatel., tel.: +420 724 041 325, e-mail: 
tomas.vlach@stoecklin.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 2.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 105 do 118 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme jistotu práce, odměňování dle výkonu. Požadujeme pečlivost, 
odpovědnost, loajálnost. Pracovní doba 6:00 - 14:30.  
Nástup možný ihned. 
Pracovní náplň: příjem, uskladnění a výdej hutního materiálu, příprava 
expedice, práce na pilkách. 
Výhody: příspěvek na důchodové připojištění, závodní stravování, 
pololetní a roční odměny, příspěvek na dopravu dle vzdálenosti. 

Poslední změna: 
3.5.2017 01:11:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12605940745 

http://portal.mpsv.cz/vm/13060630767
mailto:info@intermen.cz
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Požadovaná profese: Řidič motorového vozíku (skladník) 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Romana Malá, tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.  
 
PROFIL KANDIDÁTA:  
*spolehlivý  
*ŘP sk. B, průkaz na VZV výhodou  
*fyzicky zdatný  
*praxe ve skladu výhodou  
*trestní bezúhonnost  
 
NABÍZÍME:  
*stabilní zázemí výrobní společnosti  
*práce na HPP (možnost dlouhodobé spolupráce)  
*odpovídající finanční ohodnocení  
*firemní benefity (např. závodní stravování)  
 
Životopisy prosím zasílejte na výše uvedený e-mail.  
 
Těšíme se na Vás!  

Poslední změna: 
3.8.2017 17:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12498170738 

 

Požadovaná profese: Řidič motorového vozíku (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., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce ve skladu, vychystávání expedic, nakládka a vykládka výrobků. 
Průkaz VZV výhodou. Nabízíme stravenky, odměna za docházku, týden 
dovolené navíc,2x ročně mimořádné odměny. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13014540732 

 

Požadovaná profese: Řidič motorového vozíku (skladník) 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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 

http://www.stauner.cz/
mailto:job@stauner.cz
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovník do stavebnin, průkaz na vysokozdvižný vozík vítán. Nabízíme 
zázemí stabilní firmy, 5 týdnů dovolené, stravenky, 13. plat. 

Poslední změna: 
15.8.2017 14:35:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13037550781 

 

Požadovaná profese: Řidič VZV 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o., IČ 25521322 

  Místo výkonu práce: 
LESKO - Velkoobchod nápojů, s. r. o. - Lípa - sídlo, Lípa 270, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
Svatopluk Divila, tel.: +420 737 288 993, e-mail: svatopluk.divila@lesko-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 43 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme - samostatnost, odpovědnost, časovou flexibilitu, dobrou 
fyzickou kondici, platný průkaz obsluhy VZV + praxe v potravinářství 
výhodou, ne však podmínkou, schopnost práce s ručním skenerem,  
čistý trestní rejstřík, nástup ihned 
Náplň práce příprava zboží k expedici, manipulační práce ve skladu, práce 
s VZV, doplňování a zakládání zboží. 
 
Benefity 
Příspěvek na stravu formou stravenek. 
Placené přesčasy. 
Pracovní oděv. 
Možnost získání průkazu VZV. 
Sleva na nákup v naší prodejně. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12259790716 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. vyučen, praxe v řízení VZV (RETRAK) podmínkou, 
znalost práce se čtecím zařízením čárových kódů (skenerem) výhodou, 
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, fyzická 

http://portal.mpsv.cz/vm/13037550781
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz
mailto:svatopluk.divila@lesko-zlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12259790716
http://spur.cz/
mailto:olga.gajdosikova@spur.cz


zdatnost 
Výhody: stravenky, příspěvek na životní pojištění a dalším 
zaměstnanecké benefity, závodní stravování 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667940720 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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, e-mail: penner@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: průkaz na vysokozdvižný vozík podmínkou, praxe vítána. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
16.5.2017 00:37:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12676460715 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TRIO export-import, a.s., IČ 27141985 

  Místo výkonu práce: TRIO export-import, a.s., Otrokovice, Otrokovice, areál TOMA, budova 45a 

  Komu se hlásit: Jana Hradilová, tel.: +420 577 102 620, e-mail: fakturace@trio.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: expedice zboží 
Požadavky: SO s výučním listem, výhodou praxe v oboru, samostatnost, 
flexibilita, základní znalost PC, pracovitost, spolehlivost. Životopis + 
aktuální foto + kopii posledního dosaženého vzdělání zaslat na e-mail 
fakturace@trio.cz do 30. 6. 2017. 
Nabízíme práci v stabilní zavedené společnosti, příjemný kolektiv a 
pracovní prostředí, dobrá dopravní dostupnost, příspěvek na závodní 
stravování 

Poslední změna: 
16.8.2017 01:50:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706810754 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/12667940720
mailto:penner@lokart.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12676460715
mailto:fakturace@trio.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12706810754
http://www.psg.eu/


Poznámka k volnému 
místu: 

Příjem a výdej materiálu ve skladu Prefa Otrokovice. Požadujeme řidičský 
průkaz skupiny B, oprávnění k manipulaci desta vozíků výhodou. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983830726 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AV STAGE s.r.o., IČ 29375711 

  Místo výkonu práce: 
AV STAGE s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Alexander Svoboda, e-mail: svoboda@avstage.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace, nakládka, vykládka zboží, balení zboží, třídění a 
evidence.  
Jedná se o čalouněný nábytek a nábytek balený v krabicích.  
Požadavky: dobrá fyzická kondice. ŘP skupiny B 

Poslední změna: 
11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983880778 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Ing. Markéta Ševčíková, e-mail: marketa.sevcikova@bmkco.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce: vyskladňování zboží, příprava zboží k expedici, práce se 
čtečkou, manipulace se zbožím paletovým vozíkem, zajištění běžného 
úklidu skladovacích prostor a údržby skladového zařízení.  
Jedná se o fyzicky náročnou práci vhodnou pro muže (zvedání težkých 
břemen).  
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, pracovitost, 
spolehlivost, zodpovědnost. 
Výhodou je: praxe na obdobné pozici, znalost spojovacích materiálů, 
průkaz na VZV. 
Nabízíme: zázemí rozvíjející se společnosti, přátelské pracovní prostředí, 
práci v jednosměnném provozu s volnými víkendy, firemní a 
zaměstnanecké akce. 
Nástup možný ihned. 
Výhody: stravenky, příspěvek na životní/penzijní pojištění 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991980763 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ENBOS Slušovice s.r.o, IČ 05602386 

  Místo výkonu práce: ENBOS Slušovice s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 

http://portal.mpsv.cz/vm/12983830726
mailto:svoboda@avstage.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12983880778
http://www.bmkco.cz/
mailto:marketa.sevcikova@bmkco.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12991980763


Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: personalni@enbos.cz, e-mail: 733 734 346, 577 
119 081 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Areál DEZA a.s. - budova 105B, Otrokovice 
Skladový manipulant výroby zajišťuje zásobování výroby materiálem, 
odvoz hotových výrobků, nakládku a vykládku pro potřeby výroby 
Charakterem pracovní náplně je PRÁCE VHODNÁ PRO MUŽE 
Předpoklady: manuální zručnost, spolehlivost, odpovědnost, orientace ve 
skladovém hospodářství, výhodou uživatelská znalost práce na PC, 
oprávnění VZV bude zajištěno. 
Výhody: podíl na HV formou 13. a 14. platu, příspěvek na penzijní 
připojištění, volnočasové poukazy, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011950735 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ENBOS Slušovice s.r.o, IČ 05602386 

  Místo výkonu práce: 
ENBOS Slušovice s.r.o. - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Personální oddělení, tel.: personalni@enbos.cz, e-mail: 733 734 346, 577 
119 081 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 22 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Areál DEZA a.s. - budova 105B 
Skladník v expedičním skladu zajišťuje příjem, uskladnění a expedici 
hotových výrobků, nakládku a vykládku dílů pomocí VZV.  
Předpoklady: manuální zručnost, spolehlivost, odpovědnost, orientace ve 
skladovém hospodářství, výhodou uživatelská znalost práce na PC, 
oprávnění VZV.  
Práce vhodné pro muže.  
Místo výkonu práce: Otrokovice 
Výhody: podíl na HV formou 13. a 14. platu, příspěvek na penzijní 
připojištění, volnočasové poukazy, příspěvek na stravování; zázemí 
stabilní, české výrobní společnosti s mezinárodní působností 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147660719 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RAVEO s.r.o., IČ 29194156 

  Místo výkonu práce: RAVEO s.r.o. - Otrokovice, Třída Tomáše Bati 1891, Otrokovice 

  Komu se hlásit: Ing. Aleš Zapletal, tel.: +420 724 242 103, e-mail: ales.zapletal@raveo.cz 

mailto:733%20734%20346,%20577%20119%20081
mailto:733%20734%20346,%20577%20119%20081
http://portal.mpsv.cz/vm/13011950735
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mailto:ales.zapletal@raveo.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vybalení zboží z krabic, popřípadě palet, přebalení do 
menších krabic pro expedici k zákazníkovy, skládání motorů s 
převodovkami (mechanická montáž), naskladnění zboží do informačního 
systému, organizace skladu 
Požadavky: fyzická zdatnost, nutno balit balíky o hmotnostech až 50kg, 
manuální zručnost, zodpovědnost za vedení skladového hospodářství, 
vyhláška č.50 výhodou ( testování motorů), nutná znalost práce na PC ( 
navedení zboží do ERP systému) 
Bydliště Otrokovice / Baťov výhodou 
Výhody: možnost pracovního na růstu na pozici vedoucí skladového 
hospodářství, různorodá práce, moderní pracovní prostředí 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161850752 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SEPOS, spol. s r. o., IČ 15528855 

  Místo výkonu práce: SEPOS, spol. s r. o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Pavel Ing.Bradáč, e-mail: kariera@sepos.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení skladu prodejního střediska společnosti, komunikace 
se zákazníky a dodavateli, drobné úpravy dveří 
Požadavky: chuť pracovat, manuální zručnost, fyzickou zdatnost - fyzicky 
náročná práce, uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), slušné 
vystupování, zodpovědnost, poctivost 
Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou 
Výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, důchodové 
pojištění 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175060794 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AV STAGE s.r.o., IČ 29375711 

  Místo výkonu práce: 
AV STAGE s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín 
4 

  Komu se hlásit: Alexander Svoboda, e-mail: svoboda@avstage.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: nakládka a vykládka zboží z a do aut, manipulace s 
krabicemi, manipulace s čalouněným nábytkem. Evidence zboží, balení 
zboží, rozvoz zboží dodávkou, atd. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13161850752
mailto:kariera@sepos.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13175060794
mailto:svoboda@avstage.cz


Požadujeme: fyzickou kondici - jedná se o manuální práci, ochotu učit se 
novým věcem, časovou flexibilitu 
Nabízíme: velmi dobré ohodnocení + práci v mladém kolektivu 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175090767 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Hubert Kutňák s.r.o., IČ 26953650 

  Místo výkonu práce: Hubert Kutňák s.r.o. - sídlo, Průmyslová 518, 763 17 Lukov u Zlína 

  Komu se hlásit: Ing. Hubert Kutňák, tel.: +420 571 895 540, e-mail: hubert@kutnak.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: manipulace s materiálem, obsluha VZV, závoz zákazníků 
(pouze Zlín a okolí) 
Požadavky: dobrou fyzickou kondici, zkušenost s prací ve skladu vítána, 
zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, ŘP sk. B  
Výhody: zvláštní prémie za dosažené výsledky, příspěvek na stravu, 
masáže 
Osobně na pracovišti se hlásit v době od 7:30 do 16:00 hod.  

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182210761 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ 26450691 

  Místo výkonu práce: 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - Malenovice, třída 3. května 1198, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Juříková Lenka, tel.: +420 577 153 532, e-mail: zlin@makro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 500 do 18 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: fyzická přejímka a kontrola dodaného zboží, kontrola záruční 
doby u citlivých druhů zboží, potvrzení a kompletace dokladů k 
jednotlivým dodávkám zboží, evidence, kontrola a výměna palet EUR 
Požadavky: znalost práce na PC, zodpovědnost, pečlivost, časová 
flexibilita, trestní bezúhonnost, ochota pracovat ve směnném provozu 
(ranní a noční směny), platnost oprávnění řidiče VZV výhodou, ochota jej 
získat podmínkou 
 
Výhody: dovolená navíc, dotace na stravování, nákupní karty, sleva na 
PHM, dotace na volnočasové aktivity, zvýhodněné volání v síti T-MOBILE 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232410783 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/13175090767
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mailto:zlin@makro.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13232410783


  Firma: T R I O D O N , spol. s r.o., IČ 44003978 

  Místo výkonu práce: 
T R I O D O N , spol. s r.o. - Malotova, areál Svitu, Malotova 5614, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: Doleželova Věra, e-mail: dolezelova@triodon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 14 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: skladové práce, příjem, zařazování a vychystávání zboží - 
režijní materiál, drogerie, kancelářské potřeby, drobný prodej zákaznímům 
Požadavky: fyzická zdatnost, bezúhonnost, výhodou znalost práce ve 
skladu, v obchodě a na pokladně 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232480720 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jitka Škodáková, IČ 75652471 

  Místo výkonu práce: Jitka Škodáková - pracoviště, Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Martina Machová, tel.: +420 734 822 319, e-mail: 
martinamachova74@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vychystávání a manipulace se zbožím, práce s internetovým obchodem.  
Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně postižené. 
 
Zájemci se hlásit osobně PO-PÁ 8-16 hod. nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232320767 

 

Požadovaná profese: Skladníci 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavek: průkaz pro obsluhu VZV, výhodou znalost skladového 
hospodářství, 
Výhody: stravenky v hodnotě 100 Kč. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240380788 

 

Požadovaná profese: Skladníci 
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  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme ihned skladníka do výroby kartonáže na 1 směnný provoz, 
průkaz na vysokozdvižný vozík je podmínkou, praxe vítána. Pouze pro 
OZP. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890790751 

 

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 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 18 000 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: individuální přístup ke každému pracovníkovi, po zapracování 
stálou pracovní smlouvu ve stabilní společnosti s dlouhodobou tradicí, 
tden dovolené navíc, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951870778 

 

Požadovaná profese: Skladníci / manipulanti 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, organizační schopnosti, samostatnost, 
zodpovědnost, pečlivost, praxe v oboru vítána  
Náplň práce: příjem a výdej materiálu, manipulace s materiálem pomocí 
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VZV, skladování zásob materiálu 
Výhody: možnost vzdělávání a karierního růstu, jednosměnný provoz, 
příspěvek na stravování, 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907600754 

 

Požadovaná profese: Skladníci - Operátoři výroby 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DU-MI CZ s.r.o., IČ 28448308 

  Místo výkonu práce: DU-MI CZ s.r.o. - Slušovice, Slušovice 

  Komu se hlásit: David Novotný, tel.: +420 774 979 948, e-mail: novotny.david@du-mi.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zodpovědného člověka na pozici operátora logistiky s platným 
VZV průkazem. 
Možnost prodloužení průkazu. 
Výhody: zaměstnanecké výhody 

Poslední změna: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10935140771 

 

Požadovaná profese: Skladníci - rozvoz zboží 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 30.4.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B,C 
Pracovní doba: Po-Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Prodloužení pracovního poměru na základě dohody se zaměstnavatelem. 
Výhody: příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057320739 

 

Požadovaná profese: Skladníci do skladu a provozu půjčovny bednění Zlín - Malenovice 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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.: +420 577 638 203, e-mail: 
eu@pstzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 
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  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: skladník s ochotou pracovat 
Pravidelné pracoviště: Zlín - Malenovice 
Benefity: stravenky/diety, penzijní přip., podíly na zisku. 
Telefonocky 8-16 hod. 

Poslední změna: 
25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740310771 

 

Požadovaná profese: Skladníci do skladu hutního materiálu 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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 1.5.2017 

  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: příprava a řezání materiálu pro výrobu 
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, manuální zručnost, výhodou 
průkaz VZV 
Výhody: prémie na Vánoce a dovolenou, stravenky, příspěvek na penz. 
pojištění, velmi snadná dostupnost autobusem i vlakem 

Poslední změna: 
7.4.2017 00:49:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237780737 

 

Požadovaná profese: Skladníci do velkoobchodu s motopříslušenstvím 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 300 do 20 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příjem a výdej zboží, balení zásilek, expedice zboží k 
nakládce, záruční a pozáruční opravy přileb 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050280770 

 

Požadovaná profese: Skladníci, manipulanti 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 4 

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 
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  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: praxe v řízení VZV, u pozice skladník zkušenosti s řízením 
VZV (RETRAK) podmínkou, znalost práce se čtecím zařízením čárových 
kódů (skenerem) výhodou, samostatnost, spolehlivost, pečlivost 
Nabízíme: bonusy, mimořádné odměny, příspěvek na dovolenou, přípatky 
nad rámec zákona, dotované stravenky, závodní stravování, Flexipassy, 
příspěvek na životní pojištění, firemní společenské a sportovní akce i pro 
rodinné příslušníky, podpora vzdělávání, zázemí úspěšné stabilní firmy, 
nástup možný dle dohody, příspěvek na KŽP,  

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830100761 

 

Požadovaná profese: Skladníci, řidiči VZV 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: XLMX obchodní, s. r. o., IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, třída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka, e-mail: manager.zi@moebelix.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: pouze seriozní a příjemné vystupování. 
Oprávnění na VZV zařídíme, není podmínkou. 
Výhody: stravenky, sleva na firemní služby a sortiment 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182250725 

 

Požadovaná profese: Skladníci v potravinářské výrobě 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: naskladňování surovin, expedice, obsluha a údržba strojů 
Požadavky: potravinářský průkaz, ŘP sk.B, průkaz k obsluze 
vysokozdvižného vozíku výhodou 

Poslední změna: 
18.5.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695900776 

 

Požadovaná profese: Skladník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ADIP, spol. s r. o., IČ 42341001 

  Místo výkonu práce: ADIP, spol. s r.o., Březnice 537, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Iveta Nedbálková, personalista, tel.: +420 577 196 135, e-mail: 
inedbalkova@adip.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost ADIP, spol. s r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici 
Skladník 
 
Jaká bude vaše hlavní činnost: 
- práce ve skladové hale  
- příprava zboží – vyhledání zboží dle objednávky 
- příprava pro expedici – balení zboží a jeho kontrola  
- nakládka / vykládka zboží  
- dle zkušenosti a praxe obsluha NZV nebo VZV  
 
Co od vás očekáváme: 
- praxe na pozici skladník výhodou  
- zkušenosti se scannerem výhodou  
- VZV nebo NZV výhodou  
- uživatelská znalost práce s PC  
- odpovědnost, pečlivost, ochotu učit se novým věcem 
 
Co vám nabízíme:  
- zázemí stabilní společnosti působící na trhu 25 let 
- atraktivní mzdové ohodnocení 
- možnost osobního rozvoje 
- zajímavé zaměstnanecké benefity 
 
Váš strukturovaný životopis a motivační dopis očekáváme na e-mailové 
adrese inedbalkova@adip.cz 

Poslední změna: 
4.7.2017 14:35:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město, číslo volného 
místa: 12969540783 

 

Požadovaná profese: Skladník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Humares s.r.o., IČ 24176796 

  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o., tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme vhodného uchazeče na pozici skladníka do skladu ve Zlíně v 
areálu Svitu.Jedná se o fyzicky náročnou činnost - manipulace s balíky, 
vykládka kontejnerů a vychystávání zboží.Pracovní doba je od 6:30 do 
15:00 hodin s přestávkou 11:00-11:30. Práce bývá ojediněle i v sobotu (dle 
potřeby zaměstnavatele).Požadujeme dobrou fyzickou kondici 
svědomitost, poctivost a pracovitost. Předchozí praxe vítána.Nabízíme 
nástup 15000, s přesčasy až 25000 Kč hrubého a stravenky. Možnost 
nástupu ihned. 

Poslední změna: 
10.7.2017 12:16:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12979920753 

 

http://portal.mpsv.cz/vm/12969540783
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Požadovaná profese: Skladník dělník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 

  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Zdeňka Skalníková, asistentka, tel.: +420 702 153 550, e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: Práce s PC - základní dovednosti PC 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín, Prštné 
- Popis pozice a odpovědností: 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 se 
skladu, práce se čtečkou, předání zboží dopravci, koncovému zákazníkovi 
na osobní odběr 
- Požadavky: výuční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení, schopnost nadhledu, obecné znalosti zboží, základní znalost 
práce s PC, pečlivost a odpovědnost, bezúhonnost, ochota učit se novým 
věcem 
- Výhodou: řidičský průkaz sk. B 
- Nabízíme: měsíční zaškolení v procesech samozřejmostí, nástupní mzdu 
14 000,-Kč, jednosměnný provoz bez víkendů, nástup možný ihned 
- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 14:30 hod.), příp. své písemné nabídky 
se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
zdenka.skalnikova@patro.cz 

Poslední změna: 
30.6.2017 16:45:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12710850707 

 

Požadovaná profese: Skladník dělník 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

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: 
Ing. Radek Čabla, tel.: +420 602 705 730, e-mail: radek.cabla@schaetzle-
group.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme flexibilitu a ochotu pracovat, řidičský průkaz na VZV 
výhodou. Pracovní doba je od 7:00 hod. do 15:30 hod. 

Poslední změna: 
21.6.2017 00:47:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12747480720 

 

Požadovaná profese: Skladník/skladnice Praha - Jirny 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 20 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, http://www.hptronic.cz 

  Místo výkonu práce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. - Kútiky - sídlo, Kútíky 637, Prštné, 760 01 

mailto:zdenka.skalnikova@patro.cz
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Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Ing. Pavlína Štěpánová, Personalistka, tel.: +420 577 055 236, e-mail: 
StepanovaP@hptronic.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 27 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

NEJMODERNĚJŠÍ LOGISTIKA: 
BUĎTE S NÁMI U ROZJEZDU ! 
 
Náplň práce aneb co u nás budete dělat? 
vychystávání GOODS TO PERSON - nechodíte za zbožím, ale zboží 
přijede za vámi 
nenáročná manuální práce ve skladu 
vhodné pro muže i ženy 
příjem, balení zboží 
práce se čtečkou na čárové kódy 
 
Co od Vás očekáváme? 
zájem z Vaší strany o dlouhodobou spolupráci 
ochotu pracovat na dvousměnný provoz (cca 1x měsíčně víkendové 
služby) 
dochvilnost, přesnost, schopnost práce v týmu 
 
Co nabízíme my Vám? 
MOTIVUJÍCÍ MZDOVÉ OHODNOCENÍ 25000 - 27000 Kč + zákonné 
příplatky za práci přesčas, víkendy a svátky 
práci v novém nejmodernějším skladu v České republice 
zaškolení nováčků a pravidelná mzda včas je pro nás samozřejmostí 
zaměstnance přijímáme přímo do kmene 
pravidelné vzdělávání v oboru zajištěno 
zajímavé benefity 
 
Místo výkonu práce: Logistickém centru Prologis,firma HP TRONIC, 
Poděbradská, 250 90 Jirny (hala DC6)  

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12989020711 

 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DLC Napajedla, a. s., IČ 26925001 

  Místo výkonu práce: DLC Napajedla, a. s. - sídlo, Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Lenka Štruplová, Ing., vedoucí skladu, tel.: +420 776 666 481, e-mail: 
struplova.lenka@dlcnapajedla.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o vychystávání zboží na palety. Řid. průkaz na VZV lze získat u 
zaměstnavatele. 

Poslední změna: 
16.8.2017 10:08:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006460729 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovnice 

mailto:StepanovaP@hptronic.cz
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Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o 
zdravotně postižené) (26354) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LUHAČOVICKÁ, o. p. s., IČ 01383566 

  Místo výkonu práce: 
LUHAČOVICKÁ, o. p. s. - Pozlovice, Antonína Václavíka 369, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Gabriela Pírková, tel.: +420 778 468 431, e-mail: 
seniori.luhacovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zpracovává údaje o sociální službě, vede sociální agendu, jedná a 
komunikuje se zájemci o službu, vede evidenci žadatelů, komunikuje s 
institucemi zajišťující soc. správu. Provádí výpočet úhrad a fakultativních 
služeb. Hlásí nástupy, odchody a úmrtí klientů. Spolupracuje se zdravotní 
sestrou, kontakt s rodinou.  
Kontaktujte emailem nebo telefonicky do 16 hodin 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13094980795 

 

Požadovaná profese: Pracovníci v sociálních službách 

  
Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně 
postižené) (34124) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, http://www.otrokovice.charita.cz 

  Místo výkonu práce: Charita sv. Anežky Otrokovice [889], Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Veronika CÍVELOVÁ, tel.: +420 577 112 036,739 120 760, e-mail: 
chd@otrokovice.charita.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zástup za dlouhodobou nemoc. 
Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost 
týmové spolupráce, komunikativnost, zodpovědnost, kurz pracovníka v 
sociálních službách výhodou 
Náplň práce: zajišťování komplexní péče o seniory, práce v nepřetržitém 
provozu  

Poslední změna: 
22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039540736 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník v oblasti péče o seniory 

  
Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně 
postižené) (34124) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HVĚZDA, z. ú., IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Marcela Krkůtková, vedoucí středisek Hospic Hvězda a Domov seniorů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

mailto:seniori.luhacovice@seznam.cz
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  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poslední změna: 
3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961450789 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovník pro službu sociální rehabilitace 

  Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené (34123) 

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: 
Jana JANEČKOVÁ, tel.: +420 577 112 982, e-mail: j.janeckova@nadeje.cz, 
adresa: K Brance 11/19e, Stodůlky, 155 00 Praha 515 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vzdělání odpovídající dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. pro 
pozici sociální pracovník.; ztotožnění s posláním Naděje, vstřícný a 
pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní bezúhonnost; 
zdravotní způsobilost; zkušenosti s prací s lidmi s mentálním a 
kombinovaným zdravotním postižením jsou výhodou, řidičské oprávnění 
skupiny B je výhodou. 
 
Náplň práce: přímá práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením v rámci sociálně pracovní terapie. Základní 
činnosti sociální služby (rozsah úkonů, které jsou v rámci této služby 
poskytovány klientům) naleznete na tomto odkaze: 
http://www.mpsv.cz.files/clanky/13639/505 2015.pdf  
 
Váš strukturovaný životopis a motivační dopis, na adresu: 
j.janeckova@nadeje.cz  
motivační dopis, CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV a 
příjmení žadatele MD, do předmětu emailu uvést: sociální pracovník pro 
službu sociální rehabilitace 
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny 

Poslední změna: 
10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12638690758 

 

Požadovaná profese: Sociální pedagogové 

  
Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických 
poraden) (34127) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Za sklem o.s., IČ 22901531 

  Místo výkonu práce: Za sklem o.s. - Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: P. Hasíková, e-mail: hasikova@zasklem.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poskytování speciálně pedagogických služeb, vyšetřování 
logopedická, etopedická, somatopedická a další, provádění náprav 
poruch, depistážní a diagnostikační činnost zaměřena na vyhledávání 
jedinců s rizikem školní neúspěšnosti, provádění nápravných, 
reedukačních a kompenzačních postupů, vedení výcvikových a dalších 
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programů osobnostního rozvoje, studium nových poznatků v oboru a 
jejich aplikací do speciálně vzdělávacích a nápravných programů, 
spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními 
(např. pedagogicko - psychologické poradny, centra prevence), vedení 
příslušné dokumentace. 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12891000756 

 

Požadovaná profese: 
Sociální pracovník/ce, Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Valašské 
Klobouky 

  Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy (34121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Úřad práce České republiky, IČ 72496991 

  Místo výkonu práce: 
Úřad práce České republiky - KoP Valašské Klobouky, Masarykovo 
náměstí 177, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Mgr. Dagmar Šerá 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 580 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Kvalifikační a další požadavky: 
- Kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění: 
a) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální 
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 
nebo 
b) vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na 
sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. 
- Práce v oblasti státní správy výhodou. 
- Výborná uživatelská znalost práce na PC. 
- Výborné komunikační dovednosti - schopnost jednat s klienty v 
problémových situacích. 
- Samostatnost, pečlivost, důslednost. 
- Vysoké pracovní nasazení a organizační schopnosti. 
 
Hlavní náplň činnosti: 
- Zajišťování agendy přiznávání příspěvku na péči. 
- Zajišťování agendy dávek pro osoby se zdravotním postižením. 
- Zpracování agendy spojené se správním řízením. 
- Poskytování základního poradenství v oblasti nepojistných sociálních 
dávek. 
- Provádění sociálního šetření v oblasti nepojistných sociálních dávek. 
 
Pracovní podmínky:  
- Platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními 
předpisy. Nástupní plat v rozmezí od 16 580 Kč do 24 530 Kč v závislosti 
na počtu let započitatelné praxe. 
- Pružná pracovní doba - plný úvazek. 
- Předpokládaný nástup od 15. 9. 2017. 
- Pracovní poměr na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské 
dovolené. 
 
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační 
dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 31. 8. 2017 na e-
mailovou adresu: dagmar.sera@zl.mpsv.cz 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147570703 

http://portal.mpsv.cz/vm/12891000756
http://portal.mpsv.cz/vm/13147570703


 

Požadovaná profese: Android programátoři 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: inSociety s.r.o., IČ 04617681 

  Místo výkonu práce: Okružní 656, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Adam Koudela, tel.: +420 777 779 179, e-mail: koudela@insociety.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jazyky: čeština, ruština, angličtina. 
Náplň práce: tvorba mobilních aplikací. 

Poslední změna: 
25.8.2017 08:05:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057230723 

 

Požadovaná profese: Konstruktér, přípravář výroby 

  Specialisté (2) 

  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 7.8.2017 

  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 podkladů do výroby, kusovníky, objednávky 
Zaměstnanecké výhody: obědy, odměny, benefity 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972360767 

 

Požadovaná profese: Konstruktéři cyklomateriálu 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REMERX s.r.o., IČ 25506170, http://www.remerx.cz 

  Místo výkonu práce: Průmyslový areál, Lipová č.e. 248, 763 21 Slavičín 

  Komu se hlásit: Antonín Remeš, jednatel, tel.: +420 577 310 023 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: konstrukční práce na dílcích pro cyklistiku (ráfky, špice, 
náboje) 
Požadavky: znalost práce s 3D CAD, představivost, spolehlivost, 
flexibilita, ochota učit se novým věcem, znalost AJ 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809830768 

mailto:koudela@insociety.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13057230723
mailto:chalupa@chalupainteriery.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12972360767
http://www.remerx.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/12809830768


 

Požadovaná profese: Manažer obchodní skupiny 

  Specialisté (2) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Leoš Ptáček, IČ 88163059 

  Místo výkonu práce: Leoš Ptáček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Leoš Ptáček, e-mail: callcentrumZlin@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikační dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínkou. 
Nabízíme: Bezkonkurenční finanční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání klientů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, firemní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, atd.) 

Poslední změna: 
20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033030775 

 

Požadovaná profese: Mistři ve výrobě 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PARTR spol. s r.o., IČ 60728515, http://www.partr.cz 

  Místo výkonu práce: Všemina 234, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Trnovec Robert, tel.: +420 602 787 383, e-mail: polastikova@partr.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: dílenský mistr nebo technik v oboru strojírenství, 
odpadového hospodářství nebo příbuzném oboru - min. 3 roky, průkaz 
VZV výhodou 
Náplň práce: organizuje a řídí proces výroby dle pokynů vedoucího, 
kontrola kvality výrobních procesů, odpovědnost za dodržování BOZP a 
PO podřízenými pracovníky 
Výhody: pracovní oděv, příspěvek na stravné 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749660795 

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce 

  Specialisté (2) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Leoš Ptáček, IČ 88163059 

  Místo výkonu práce: Leoš Ptáček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Leoš Ptáček, e-mail: callcentrumZlin@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

mailto:callcentrumZlin@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13033030775
http://www.partr.cz/
mailto:polastikova@partr.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12749660795
mailto:callcentrumZlin@email.cz


  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikační dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínkou. 
Nabízíme: Bezkonkurenční finanční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání klientů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, firemní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, atd.) 

Poslední změna: 
20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033000705 

 

Požadovaná profese: Obsluha automatické linky - navěšování dílů 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Galvena, s.r.o., IČ 28317645 

  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, 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 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ND 
NÁPLŇ PRÁCE: navěšování dílů na závěs a jejich svěšování, balení 
hotových dílů, evidence jednotlivých zakázek do elektronického systému 
(záznamy o zakázkách, počtech kusů a zmetcích) 
POŽADUJEME: manuální zručnost a pracovitost, spolehlivost, schopnost 
pracovat v týmu, fyzickou zdatnost a zdravotní způsobilost 
NABÍZÍME: prémie, odměny, příplatky za směny, po zkušební době 
příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, pracovní oděv a 
obuv. 
Svým charakterem je tato pracovní pozice vhodná především pro ženy. 
Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr - nepřetržitý provoz - 12 hod. 
směny (ranní a noční včetně víkendů; 4 dny směna, 4 dny volno), na dobu 
určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail: 
koupelkova@galvena.cz nebo se hlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 
14 hod. 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964190748 

 

Požadovaná profese: Obsluha vstřikovacích strojů 

  Specialisté (2) 

  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZÁLESÍ a.s., IČ 00135143, http://www.zalesi.cz 

  Místo výkonu práce: ZÁLESÍ a.s. - Biskupice, Biskupice 207, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

  Komu se hlásit: Miroslava Krajčová, tel.: +420 577 155 224, e-mail: person@zalesi.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Manuální zručnost, dvanáctihodinové směny (směnnost 2 dny denní, 2 
dny noční, 4 dny volna) 
 
Výhody: obědy pro zaměstnance za 35 Kč, týden dovolené navíc po 
odpracování 1 roku 

Poslední změna: 15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://portal.mpsv.cz/vm/13033000705
mailto:koupelkova@galvena.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12964190748
http://www.zalesi.cz/
mailto:person@zalesi.cz


12983840717 
 

Požadovaná profese: Pracovníci dodržování rutin 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Tesco Stores ČR, a. s., IČ 45308314 

  Místo výkonu práce: 
Tesco Stores ČR, a. s. - Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Janek Neděla, tel.: +420 725 962 681, e-mail: 11042paf@cz.tesco-
europe.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 260 do 18 810 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: základní práce s pc, práce na pc ve specifickém programu, 
tisk a roznos regálových etiket, přenos cen do vah, kontrola chyb 
regálových etiket a marketingového materiálu, tisk POS materiálu dle 
platných procedur, zajišťování a kontrola cenové integrity.  
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba s velmi brzkými ranními 
směnami několikrát týdně.  
Vhodné zejména pro časově flexibilní zájemce 
Výhody: jídelna /dotované jídlo/, věrnostní bonus, sleva na nákupy 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011860719 

 

Požadovaná profese: Technici - obsluha kamery, zkoušek vodotěsnosti kanalizaci 

  Specialisté (2) 

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 1.6.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP skupiny B  

Poslední změna: 
9.8.2017 00:45:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722330754 

 

Požadovaná profese: Technici GIS elektro 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ADITIS, s. r. o., IČ 26290821 

  Místo výkonu práce: ADITIS, s. r. o. - Otrokovice, Zlínská 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Lenka Havlíková, tel.: +420 545 244 329, e-mail: lenka.havlikova@aditis.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/12983840717
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  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme vhodného kandidáta na pozici Operátor GIS elektro: 
Požadavky: SŠ nebo VŠ v oboru elektro, znalost MS Office, Microstation, 
znalost GIS a zprac. dat inženýrských sítí, samostatnost, řidičský průkaz 
sk.B, praxe vítána. 
Náplň práce: zpracování dat, práce v terénu 
Výhody: dovolená navíc, stravenky, firemní akce, neformální prostředí 

Poslední změna: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927710794 

 

Požadovaná profese: Telefonní operátor 

  Specialisté (2) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Leoš Ptáček, IČ 88163059 

  Místo výkonu práce: Leoš Ptáček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Leoš Ptáček, e-mail: callcentrumZlin@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikační dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínkou. 
Nabízíme: bezplatný systém zaškolení, pružná pracovní doba. 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161800797 

 

Požadovaná profese: Úvěrový specialista 

  Specialisté (2) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Leoš Ptáček, IČ 88163059 

  Místo výkonu práce: Leoš Ptáček - Malenovice, Masarykova 1013, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Leoš Ptáček, e-mail: callcentrumZlin@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Komunikační dovednosti, praxe v oboru výhodou nikoli podmínkou. 
Nabízíme: Bezkonkurenční finanční ohodnocení, bezplatný systém 
zaškolení, práci bez nutnosti aktivního vyhledávání klientů ve svém okolí 
(klientský kmen), možnost využití callcentra, firemní benefity (firemní tarif, 
notebook , tiskárna, možnost využití automobilu, atd.) 

Poslední změna: 
20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033010793 

 

Požadovaná profese: Výroba klíčů 

  Specialisté (2) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marián BIČAN, IČ 05851491 

  Místo výkonu práce: 
Marián BIČAN, provozovna Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 
763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Marián BIČAN, tel.: +420 773 087 572, e-mail: klicovesluzbyzlin@seznam.cz, 

http://portal.mpsv.cz/vm/12927710794
mailto:callcentrumZlin@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13161800797
mailto:callcentrumZlin@email.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13033010793
mailto:klicovesluzbyzlin@seznam.cz


adresa: Máchova 1577, 686 03 Staré Město u Uher.Hrad. 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výroba klíčů 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774570783 

 

Požadovaná profese: PR manažer 

  Specialisté pro styk s veřejností (24320) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Humares s.r.o., IČ 24176796 

  Místo výkonu práce: Humares s.r.o. - Zlín - Kvítková, Kvítková 3687, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Leoš Fikeis, Ph.D., Humares, s.r.o., tel.: +420 731 526 255, e-mail: 
leos.fikeis@maintec.net 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme cílevědomé uchazeče s prodejním duchem, kteří budou 
vyjednávat obchodní kontrakty, provádět prodejně-poradenskou činnost, 
akvizice, pečovat a rozšiřovat svěřené zákaznické portfolio a odpovídat za 
ekonomické výsledky daného regionu. 
 
Požadavky: 
 
SŠ/VŠ technického nebo ekonomického směru 
obchodní dovednosti, vztah k technické oblasti 
praxe v prodeji podmínkou 
uživatelskou znalost práce na PC (MS Windows, Internet) 
komunikativní znalost Aj nebo Nj výhodou 
řidičský průkaz sk.B podmínou 
Bydliště Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž a okolí 
samostatnost, flexibilita, dobré vyjednávací schopnosti, příjemné 
vystupování 
Nabídka: 
 
stabilní zaměstnání u zahraniční společnosti 
zajímavé finanční ohodnocení 
systém firemních benefitů, např. týden dodatkové dovolené, penzijní a 
úrazové pojištění 
odborné školení k dané pozici, možnost školení na centrále v zahraničí 
předpoklad dlouhodobé spolupráce 
notebook, telefon, služební automobil 
V případě, že máte zájem účastnit se výběrového řízení na tuto pracovní 
pozici, zašlete nám strukturovaný životopis. 

Poslední změna: 
12.7.2017 16:35:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12994760783 

 

Požadovaná profese: Technici datových sítí 

  Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí (252) 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12774570783
mailto:leos.fikeis@maintec.net
http://portal.mpsv.cz/vm/12994760783
http://www.tcservis.cz/


  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: instalace zemních i nadzemních optických tras, instalace 
optických kabelů, svařování optických vláken, měření a vyhodnocování 
optických vláken, konfigurace aktivních prvků 
Požadujeme: SŠ vzdělání elektrotechnického směru, preciznost a 
spolehlivost, manuální zručnost a schopnost práce ve výškách, 
zkušenosti s instalacemi optických sítí, řidičský průkaz sk. B 
Výhody: profesní růst, zaměstnanecké benefity - zvýhodněné internetové 
a tel.tarify, motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240500777 

 

Požadovaná profese: Specialista na výživu 

  Specialisté v oblasti dietetiky a výživy (2265) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ProLife Consulting, s.r.o., IČ 29318858 

  Místo výkonu práce: ProLife Consulting, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Renata Schlesinger, e-mail: homolkova.renata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 16 
hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 40 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: poradenství v oblasti zdraví, dietologie a výživy pro 
zajištěnou klientelu, práce s unikátním patentovaným softwarem, 
sestavování individualizovaných stravovacích plánů, práce s výživovými 
doplňky Světa zdraví, komunikace s lékařskou radou Světa 
zdraví,komunikace s lékařskou radou Světa zdraví a práce s 
biochemickými výsledky klientů, zajištění odbornosti, kreditu a obratu 
provozovny  
Požadavky: odborné vzdělání či certifikaci v oboru výživy člověka, 
prokazatelné znalosti z oboru zdraví, výživy člověka a pohybu, 
nadstandardní komunikační dovednosti, zákaznicky orientovanou 
osobnost, obchodního ducha, praxe z oblasti nutričního poradenství či 
obchodní činnosti výhodou, kladný vztah ke zdravému životnímu stylu, 
výživě a pohybu, ochotu dále na sobě pracovat a schopnost učit se, 
uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), aktivitu, samostatnost, 
iniciativnost, loajalitu, dynamickou a pozitivně naladěnou osobnost 
příjemného vystupování  
Nabízíme: Bonusy/prémie, provize z prodeje, sleva na firemní 
výrobky/služby, vzdělávací kurzy, školení, příspěvek na vzdělání, firemní 
akce 

Poslední změna: 
10.5.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630420732 

 

Požadovaná profese: Specialista PLS 

  Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví (22630) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PREVENTADO medical s.r.o., IČ 03738116 

  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Barbora Dombeková, tel.: +420 777 003 773, e-mail: info@preventado.cz 

mailto:kariera@tcservis.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13240500777
mailto:homolkova.renata@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12630420732
mailto:info@preventado.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: 
- VOŠ/VŠ vzdělání (zdravotnické obory) - Dis., Bc., Mgr. 
- proklientský přístup 
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování 
- spolehlivost a zodpovědný přístup 
- uživatelská znalost práce na PC 
- řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) 
- schopnost organizovat a plánovat 
- analytické a strategické myšlení 
- alespoň základní orientace v oblasti pracovnělékařských služeb, 
ergonomie a fyziologie práce, nemocí z povolání atd. 
 
Nabízíme: 
- možnost si zvolit pracovní dobu vč. flexibilní pracovní doby 
- příjemný mladý kolektiv 
- odpovídající finanční ohodnocení 
- stravenky 
- Cafetérie benefity 
- mobilní telefon s neomezeným voláním do všech sítí a internetem 
- osobní automobil také k soukromému užití 
- notebook 
- občerstvení na pracovišti 
- příspěvek na vzdělávání 
- prémie 
- 5 týdnů dovolené 
- termín nástupu dle dohody 
 
Náplň práce: 
- péče o síť smluvních lékařů 
- komplexní management on-site ordinací 
- odborné dohledy na pracovištích výrobních (v týmu) a nevýrobních 
firem vč. zpracování protokolu 
- zpracování odborných zpráv, posouzení, reportů 
- vedení personálu on-site ordinací vč. přípravy mzdových podkladů 
- pravidelné audity on-site ordinací 
- zdokonalování standardních operačních postupů 
- odborné poradenství klientům v ergonomii a PLS 
- zpracování kategorizace prací 
- zpracování pravidel NCHLS 

Poslední změna: 
24.8.2017 22:46:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13203430772 

 

Požadovaná profese: Energetický poradce 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Česká Regionální Energetika a.s., IČ 04549295 

  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/13203430772
mailto:zlin@cr-energetika.cz


  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení obchodních schůzek, poskytování profesionální péče 
zákazníkům, běžná administrativní práce 
Požadujeme: kultivovaný projev, komunikativnost, zájem učit se nové 
věci, zkušenosti s prodejem(=není podmínkou, ale výhodou), pozitivní 
přístup, loajalitu , spolehlivost 
Nabízíme: jistotu stabilního zaměstnání, pravidelný výplatní termín, 
zdarma Vás zaškolíme i bez praxe, 8 navolaných schůzek denně, 
idividualní přístup ke každému zaměstnani, firemní teambuildingové akce 
Výhody: pasivní příjem ze smluv, automobil s CCS kartou, profesní růst a 
rozvoj, pravidelné soutěže o ceny nebo finanční prémie 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333360754 

 

Požadovaná profese: Energetický poradce 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Auctio Energia s.r.o., IČ 03988171 

  Místo výkonu práce: Auctio Energia s.r.o. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@auctio-energia.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nabízíme: budování pasivního příjmu, profesionální zaškolení, služební 
vůz s CCS kartou a podporu předem sjednaných schůzek - 7 x den.  
Výhody: bonusy, invidividuální přístup ke každému zaměstnanci, 
dlouhodobou spolupráci 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147640737 

 

Požadovaná profese: Obchodní specialisté v energetice 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Auctio Energia s.r.o., IČ 03988171 

  Místo výkonu práce: Auctio Energia s.r.o. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@auctio-energia.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 32 000 do 37 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vyžadujeme: pracovitost, schopnost učit se novým věcem, rychle se 
přizpůsobovat změnám a časovou flexibilitu.  
Nabízíme: navolané schůzky našim Call centrem, CRM systém, zázemí 
stabilní společnosti, kariérní růst  
Výhody: automobil s CCS kartou, pasivní příjem z vlastní produkce, 8 
schůzek/den 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147650728 

 

Požadovaná profese: Obchodník pro akvizici nových smluv 

http://portal.mpsv.cz/vm/12333360754
mailto:zlin@auctio-energia.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13147640737
mailto:zlin@auctio-energia.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13147650728


  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Česká Regionální Energetika a.s., IČ 04549295 

  Místo výkonu práce: Česká Regionální Energetika a.s. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@cr-energetika.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příprava a realizace nabídky cenové optimalizace pro 
koncové zákazníky, komunikace s novými a potencionálními zákazníky, 
řešit související administrativu, reportování denních a měsíčních aktivit 
Nabízíme: zdarma Vás rádi zaškolíme i bez praxe, perfektní příležitost pro 
budování kariéry a karierní růst, zázemí stabilní společnosti s 
regionálními pobočkami po celé ČR 
Požadujeme: aktivní přístup k práci, ochotu k vlastnímu rozvoji v rámci 
firmy, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, vlastní nápady, jak práci 
dělat lépe 
Výhody: 7 navolaných schůzek/den, služební vůz s proplacenými PHM, 
bonusy 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333350763 

 

Požadovaná profese: Referent energetické úspory 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 
(24332) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Auctio Energia s.r.o., IČ 03988171 

  Místo výkonu práce: Auctio Energia s.r.o. - Zlín, Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Andrea Habětínková, tel.: +420 734 204 014, e-mail: zlin@auctio-energia.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 42 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: telefonický i osobní kontakt s klienty, vedení obchodních 
jednání 
Požadujeme: obchodní talent, zodpovědnost a samostatnost, časovou 
flexibilitu, komunikativní a organizační schopnosti, vytrvalost, pečlivost, 
pracovitost, zkušenosti s prodejem (není podmínkou, ale výhodou) 
Nabizíme: dlouhodobá spolupráce, nadstandardní finanční ohodnocení a 
bohatý motivační program, podpora předem sjednaných schůzek ( 8-
10/den), služební vůz s CCS kartou 
Nejedná se o podomní prodej! 
Výhody: vstupní benefity, karierní růst (manažer pobočky ), kvalitní 
zaškolení 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147630746 

 

Požadovaná profese: Produktový manažer - distribuce IT 

  
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních 
technologií (2434) 

Pracoviště a kontakty 

mailto:zlin@cr-energetika.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12333350763
mailto:zlin@auctio-energia.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13147630746


  Firma: SWS a. s., IČ 63485826 

  Místo výkonu práce: SWS a. s. - pracoviště Březová, Březová 157, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Mgr. Petr Šich, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

SWS a.s. patří podle sdružení Czech Top100 mezi 100 nejvýznamnějších 
firem České republiky. Zaměstnáváme 250 kvalifikovaných pracovníků a 
jsme jedním z největších IT distributorů na českém trhu, na kterém 
působíme již téměř 25 let. Novým zaměstnancům nabízíme zázemí stabilní 
prosperující firmy, profesní růst, možnost získání kvalifikace v atraktivním 
oboru, přístup k nejmodernějším technologiím, práci v mladém kolektivu 
a po zapracování motivující finanční ohodnocení, zajímavý balíček 
benefitů a školení. 
 
Koho hledáme? 
Hledáme komunikativního, logicky uvažujícího a spolehlivého kolegu s 
přehledem v oboru IT. Pokud jste k tomu alespoň středně pokročilý v 
anglickém jazyce, máte řidičský průkaz sk. B a jste pracovití, tak jste 
možná právě vy tím ideálním kandidátem na tuto pozici. Nevadí nám, že 
nemáte potřebné pracovní zkušenosti. Vše potřebné Vás během zkušební 
doby naučíme. Stačí nám Váš opravdový zájem a chuť u nás pracovat.  
 
Co Vás čeká? 
Po zaškolení na pozici Produktového manažera budete komplexně 
pečovat o svěřené portfolio produktů, komunikovat s dodavateli, 
poskytovat odborné informace obchodním partnerům, nakupovat zboží, 
vytvářet ceny a optimalizovat skladové zásoby, marketingově podporovat 
svěřené produkty. 

Poslední změna: 
8.8.2017 18:26:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13120180716 

 

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 1.4.2017 do 1.1.2018 

  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: 
24.4.2017 12:35:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11985500712 

 

Požadovaná profese: Sociální pracovníci 

mailto:kariera@sws.cz
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  Specialisté v oblasti sociální práce (2635) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Za sklem o.s., IČ 22901531 

  Místo výkonu práce: Za sklem o.s. - Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: P. Hasíková, e-mail: hasikova@zasklem.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: sociální práce v zařízení poskytujících sociální služby, 
řešení sociálně právních popř. sociálně zdravotnoích problémů klientů, 
vytváření podmínek pro zapojenoí klientů do společenského procesu, 
jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné zastupování 
klienta, zajišťování analytické a metodické činnosti v sociální službě, 
zajišťování sociálně právního poradenství, vedení příslušné dokumentace 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890990765 

 

Požadovaná profese: UX Specialist 

  Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci (25190) 

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: Mgr. Petra Hečková, tel.: +420 732 447 678, e-mail: petra.hec@c-labs.ch 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Neurčeno 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
osoby se zdravotním postižením (OZP). 
osoby vyžadující bezbariérový přístup. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

UX SPECIALIST 
User Experience Design (UX, UXD, UED or XD) je proces, který vylepšuje 
zákazníkovu spokojenost s produktem vylepšením jeho použitelnosti, 
dostupnosti a tak i radosti z jeho používání. User experience design 
zahrnuje human-computer interaction (HCI) design a dodává mu nový 
rozměr tím, že se zabývá všemi aspekty produktu a s ním spojenými 
službami důležitými pro uživatele. 
User Experience Specialist (UX Specialist) je člen SCRUM týmů, který je 
přímo zapojen do kompletního procesu realizace software. UX Specialist 
vyvíjí a zavádí kreativní vize o aplikaci přes specificky vytvořené 
uživatelské rozhraní, přímo spolupracuje s majitelem produktu, business 
specialisty a software developery tak, aby navrhl a zdokonalil user 
experience koncového uživatele. UX Specialist je zodpovědný za vysoce 
kvalitní, trvalá a inovativní designová řešení. 
Protože hlavním komunikačním jazykem je angličtina zmiňujeme název 
pozice i jiné odborné náležitosti přímo v angličtině.  
 
NĚCO O C-LABS - Bezpečnější výrobky udělají ze světa lepší místo. 
 
C-LABS je inovativní digitální nástroj společnosti SGS SA, světové 
jedničky v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace.  
 
Naším posláním je posouvání hranic Al and data analytics tak, abychom 
dokázali řešit problémy týkající se poskytování bezpečnějších, trvale 
udržitelných a vyhovujících produktů zákazníkům. 

mailto:hasikova@zasklem.cz
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Naší motivací ve všem co děláme je maximální využití pozitivního a 
neustále se měnícího dopadu nejnovějších technologií. Nepřetržitě 
zkoumáme, vyvíjíme a zavádíme nové pracovní postupy.  
 
S vidinou smysluplného průlomu náš C-LABS tým spolupracuje s 
odborníky z různých oblastí tak, aby dokázal vybudovat odborné systémy, 
které dokáží řešit problémy, aniž by bylo nutno vysvětlovat jak. 
 
CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ 
- Analyze products and create various product research deliverables (i.e. 
heuristic evaluation, competitive analysis, stakeholder interviews, etc.) 
- Present key product findings and recommendations to 
team/management 
- Explores creative solutions and innovates in a consistent manner 
- Document design decisions/direction  
- Develop and implement user interface/experience enhancements 
- Ensure quality of personal work products 
- Delivers solutions on time for internal reviews with management 
- Support other parts of the IT organization with UX maintenance, 
enhancements and projects 
- Ensures quality of deliverable is in line with methodology, best practice, 
trends, company standards 
- Participate in opportunity brainstorming and prioritization  
- Complete additional tasks as assigned by the direct manager or other 
leadership personnel. 
 
JAKÉ JSOU NAŠE POŽADAVKY 
- At least 2 years of direct Interaction/Interface design experience 
- Must have a strong understanding of responsive design. 
- Good at writing and speaking in English is a must. 
- Prior experience with web based applications preferred. 
- Experience in designing and conducting formative usability tests 
preferred. 
- Knowledge of Sketch and InVision is an asset. 
- A self-motivated and self-directed learner. 
 
CO NABÍZÍME 
Nabízíme motivační balíček s pevným platem a bonusy založenými na 
vašem plnění úkolů, plus: 
Úžasnou příležitost podílet se na rozvoji revoluční společnosti, která je 
otevřená novinkám v celosvětovém podnikání 
Skvělou firemní kulturu - nadšený a příjemný tým zapálený pro svou práci 
Pravidelné team buildingové akce 
Rychle se rozvíjející kancelář, jejíž budete klíčovou souč 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129050784 

 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13129050784


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: Ošetřovatel hřebců 

  Specialisté v oblasti zootechniky (21322) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ošetřování hřebců v areálu Hřebčín Napajedla 
Požadavky: dobrý vztah ke koním 
Nabízíme: stravenky. 

Poslední změna: 
2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799830747 

 

Požadovaná profese: Zootechnici 

  Specialisté v oblasti zootechniky (21322) 

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: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 do 4.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce zootechnika, krmné dávky koní, organizace práce 
ošetřovatelů, dokumentace režimu Hřebčína Napajedla 
Požadavky: znalost v oboru, znalost AJ na úrovni B1, ŘP sk.B, uživatelská 
znalost MS Office, praxe v oboru výhodou. 
Nabízíme: možnost ubytování, stravenky. 

Poslední změna: 
2.7.2017 01:14:57, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799810765 

 

Požadovaná profese: Strojník – obsluha kolových, pásových bagrů a dozerů. 

  Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (214) 

  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: Ing. Karel Šik, tel.: +420 723 114 676, e-mail: karel.sik@smo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 
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  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 
Věrnostní ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, diety, 
nekuřácký příspěvek, možnost využití volného času v rekreačních 
střediscích společnosti, sportovní akce pořádané zaměstnavatelem. 

Poslední změna: 
6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12630310734 

 

Požadovaná profese: Správci objektů (5153) 

  Počet volných míst: 3 

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: Bc. Irena Křižková, e-mail: sanytrak@sanytrak.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
18.8.2017 10:26:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11328780739 

 

Požadovaná profese: PHP Programátor 

  Správci webu (35140) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: dgstudio.cz s.r.o., IČ 03127281 

  Místo výkonu práce: Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Daniel Gregůrek, tel.: +420 608 270 127, e-mail: info@dgstudio.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 3.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: implementace cms systému na dodané šablony, 
programování modulů na míru, aktualizace již spuštěných projektů. 
 
 
Požadavky: dobrá znalost PHP, MySQL. HTML5 a CSS3 výhodou, znalost 
problematiky programování WWW aplikací, samostatnost a spolehlivost, 
dobré komunikační schopnosti, práce v týmu, touha se rozvíjet a stále se 
učit něco nového 
Nabízíme: zajímavou práci na projektech pro významné zákazníky 

Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11678290751 

 

Požadovaná profese: Elektikář - LED osvětlení 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 
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  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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, 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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - pracovník znalý dle §5 vyhl. 50/78 Sb.  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati - oddělení LED osvětlení 
- náplní práce bude montáž a demontáž LED osvětlení 
- Požadavky: výuční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení a ochota učit se novým věcem, vyhláška 50, minimálně §5, 
bezúhonnost, praxe a vzdělání v oboru velkou výhodou, řidičský průkaz 
sk. B 
- Nabízíme: hlavní pracovní poměr, profesní a osobnostní růst, školení v 
práci s moderními technologiemi v oblasti malé energetiky, firemní 
benefity, příspěvky na stravné apod., finanční motivace, nástup ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13055020772 

 

Požadovaná profese: Elektikář - oddělení tepelných čerpadel 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - pracovník znalý dle §5 vyhl. 50/78 Sb.  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Tř. T. Bati - oddělení tepelných čerpadel 
- náplní práce bude instalace a servis elektrického zařízení, diagnostika a 
odstraňování závad, návrh rozmístění el. vedení a zařazen do sítě 
- Požadavky: výuční list nebo SŠ, samostatnost, vysoké pracovní 
nasazení a ochota učit se novým věcem, vyhláška 50, minimálně §5, 
bezúhonnost, praxe a vzdělání v oboru velkou výhodou, řidičský průkaz 
sk. B 
- Nabízíme: hlavní pracovní poměr, profesní a osobnostní růst, školení v 
práci s moderními technologiemi v oblasti malé energetiky, firemní 
benefity, příspěvky na stravné apod., finanční motivace, nástup ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13055920738 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři - údržbář pro správu nemovitostí 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Polfin Ploština, s. r. o., IČ 25530283 

http://www.nwt.cz/
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  Místo výkonu práce: 
Polfin Ploština, s. r. o. - Loučka - sídlo, Loučka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální, e-mail: sykorova@polfin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: údržba elektrozařízení a elektroinstalace budov společnosti. 
Požadavky: činnosti dle Vyhlášky 50/78 Sb. - samostatné činnosti 
elektrických zařízení dle § 6 vyhl. 50/78 Sb., fyzická zdatnost a výborný 
zdravotní stav, výhodou zkušenosti s prací údržbáře, samostatnost a 
zodpovědnost, čistý trestní rejstřík, časová flexibilita 
Výhody: výkonnostní bonusy + osobní ohodnocení 
- stravenky 
- příspěvek na rekreaci v závodním rekreačním zařízení 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190730756 

 

Požadovaná profese: Elektrikáři s vyhláškou 50/1978 Sb. 

  Stavební a provozní elektrikáři (7411) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lumír Ilík, IČ 02609207 

  Místo výkonu práce: Lumír Ilík - Tlumačov, Družstevní 901, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Miroslav Haluza, tel.: +420 775 358 229 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Telefonicky 7:00-15:30 hod 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
25.3.2017 00:46:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12400280763 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikáři 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Galvena, s.r.o., IČ 28317645 

  Místo výkonu práce: Galvena, s.r.o. - Otrokovice, 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 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: preventivní denní kontrola agregátů a elektrických zařízení, 
údržba a oprava strojů a zařízení, údržba rozvodů a zařízení rozvoden 
nízkého napětí, údržba osvětlení atp. 
Požadavky: výuční list v oboru elektro, praxe v oboru min. 5 let, odbornou 
způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. § 6, praxe v oboru min. 5 let, 
manuální zručnost, samostatnost, aktivní přístup k práci, ŘP sk. B  
Nabízíme: plné zaškolení na pozici, odpovídající mzdové ohodnocení v 
závislosti na zkušenostech a praxi, prémie, odměny, po zkušební době 
příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření 

mailto:sykorova@polfin.cz
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Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
Týdenní pracovní doba 37,5 hod. - pouze ranní směny od 7 - 14 h. 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114460723 

 

Požadovaná profese: Provozní elektrikáři. 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

  Počet volných míst: 2 

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: Marta Gazdová, e-mail: gazdova@metalsrot.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 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyhláška 50, § 7, jedná se o práci převážně venku, některé 
opravy se provádí ve výškách 
 
Výhody: 25 dnů dovolené, obědy, stravenky 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964300746 

 

Požadovaná profese: Servisní technik/elektrikář 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 

  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Malý, tel.: +420 725 565 429, e-mail: martin.maly@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště třída Tomáše Bati, Zlín 
- Pracovní náplň: Pravidelná údržba a servis elektro zařízení, Kontrola 
parametrů technických zařízení, Výměna opotřebovaných dílů, 
Telefonická podpora, Práce ve výškách 
- Požadujeme: vyučení, vyhláška č. 50/1978 Sb., min. §6 podmínkou, Velmi 
dobré komunikační schopnosti, organizační dovednosti, Znalost práce na 
PC, Spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, Řidičský průkaz skupiny B 
(aktivní řidič), Samostatnost 
- Nabízíme: Jistotu dlouhodobého zaměstnání, Odměňování na základě 
pracovních výkonů a stanovených cílů, Zaměstnanecké výhody (mobilní 
telefon, notebook, příspěvek na stravné…), Nástup možný ihned případně 
dle domluvy 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail:  

Poslední změna: 
30.6.2017 16:45:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12933420796 

 

Požadovaná profese: Stavební elektromontér 

  Stavební a provozní elektrikáři (74110) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STAVYMA, spol. s r. o., IČ 00544027, http://www.stavyma.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114460723
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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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

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: 
14.8.2017 10:16:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13144090731 

 

Požadovaná profese: Instalatér vodo- topo-plyn. 

  Stavební instalatéři (71261) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: INPRA, spol. s r. o., IČ 47905751, http://www.inpra.cz 

  Místo výkonu práce: INPRA, spol. s r.o. - 55. bud., Areál Svit - 55. budova 

  Komu se hlásit: Tomáš Filip, tel.: +420 773 304 226, e-mail: inpra.ucto@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2015 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme vyučení v oboru nebo zaučení. Výhodou je řidičský průkaz 
sk. B a svářečský průkaz. 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9615960753 

 

Požadovaná profese: Instalatéři - topenáři 

  Stavební instalatéři (71261) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Polsyn s.r.o., IČ 05937051 

  Místo výkonu práce: Polsyn s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Symčák, tel.: +420 607 990 686, e-mail: polsyn@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: rozvody vody, odpadů a topení 
Po zapracování možná smlouva na HPP 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809890714 

 

Požadovaná profese: Instalatéři vodo-topo-plyn 

  Stavební instalatéři (71261) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 

  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín 
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  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 14.11.2016 

  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: 
8.12.2016 00:13:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11699650733 

 

Požadovaná profese: Stavební inženýr stavbyvedoucí výstavby budov 

  Stavební inženýři výstavby budov (21427) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STŘECHY 92, s.r.o., IČ 60743280 

  Místo výkonu práce: Broučkova 406, Příluky, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Zdeněk Hanulík, e-mail: zdenek.hanulik@strechy92.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Nabízené výhody: 
Jízdní výhody, Osobní automobil i k soukromým účelům  
Zvláštní prémie, Motivační prémiový systém 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC, Excel, Word, Internet  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Stavbyvedoucí pro oblast Moravy, zkušenost s dřevěnými konstrukcemi 
vítána 

Poslední změna: 
20.7.2017 16:35:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13038170708 

 

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 13.12.2016 

  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: 
11.1.2017 00:03:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11850650730 

 

Požadovaná profese: Lakýrníci - malíři, natěrači 

  Stavební lakýrníci a natěrači (71312) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SYKORA, spol. s r.o., IČ 46977121, http://sykora.eu 
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  Místo výkonu práce: SYKORA, spol. s r.o. - Razov, Razov 1204, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Mária Sýkorová, e-mail: msykorova@sykora.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 28 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: malířské a natěračské práce, lakování, broušení, leštění 
Požadavky: chuť manuálně pracovat, samostatnost a zručnost při práci, 
ochota a vstřícnost pomáhat druhým, přivítáme vyučeného truhláře, 
stolaře 
Výhody: zvláštní prémie, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649230778 

 

Požadovaná profese: Stavební technici 

  Stavební technici (3112) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 

  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - Zlín, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Tomáš Masarik, tel.: +420 778 078 600, e-mail: prukon@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Dozor staveb, kontrola dodržování technolog. postupů.  
Požadujeme samostatnost, vzdělání ve stavebním oboru. Vhodné i pro 
absolventy. 
Zaměstnanecké výhody: flexi pass, stravenky. 
Kontaktovat e-mailem. 

Poslední změna: 
11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649460765 

 

Požadovaná profese: Stavební technik 

  Stavební technici (3112) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: IZOLACE CZ s.r.o., IČ 27291308 

  Místo výkonu práce: 

IZOLACE CZ s.r.o. - 001, Benešov, Beroun, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Bruntál, 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: Petr Brych, tel.: +420 602 677 070, e-mail: brych.petr@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: min. středoškolské vzdělání s maturitou (v oboru není 
nutností). ŘP sk. B je výhodou, praxe a cizích jazyk jsou výhodou. 
Vhodné i pro cizince. 
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1. kontakt nejdříve telefonicky nebo e-mailem!!!! 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa, číslo volného 
místa: 11990280775 

 

Požadovaná profese: Projektanti elektro 

  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, http://www.mpprojekt.cz 

  Místo výkonu práce: MP Projekt s.r.o. - Zlín, Nerudova 158, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Petr Vystrčil, tel.: +420 739 372 051, e-mail: vystrcil@mpprojekt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme elektrotechnické vzdělání, dobrou znalost práce na PC, 
řidičský průkaz skupiny B a příjemné vystupování. Nabízíme dlouholetou 
spolupráci a naučení se našemu oboru projektování elektrických 
distribučních sítí VN/NN. Praxe v projektování není podmínkou. 
 
Výhody: stravenky, mobilní telefon 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169810766 

 

Požadovaná profese: Projektanti pozemních staveb 

  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: OZ engineering s.r.o., IČ 01986007 

  Místo výkonu práce: OZ engineering s.r.o. - Zlín, Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Ondřej Zemánek, tel.: +420 605 588 091, e-mail: zemanek@oz-ing.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 19.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tvorba projektové dokumentace, zaměřování staveb, tvorba 
výkazů výměr, komunikace s investory, stavebními firmami a se 
stavebními úřady 
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru a znalost práce v AutoCad 
podmínkou, pozemní stavitelství výhodou, RTS BUILD POWER výhodou, 
spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, flexibilitu. 
Pozice je vhodná pro absolventy SŠ/VŠ stavebního směru. 
Výhody: notebook, mobil, pružná pracovní doba 

Poslední změna: 
14.6.2017 00:47:17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12862330757 

 

Požadovaná profese: Projektanti pozemních staveb 

  Stavební technici projektanti, konstruktéři (31122) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PROJEKTinvest, s.r.o., IČ 64510476 

  Místo výkonu práce: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. arch Jiří Kotásek, tel.: +420 606 736 396, e-mail: 

http://portal.mpsv.cz/vm/11990280775
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projektinvest.brno@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: tvorba projektové dokumentace, zaměřování staveb, tvorba 
výkazů výměr, komunikace s investory, stavebními firmami, stavebními 
úřady a orgány státní správy. 
Požadavky: SS/VŠ vzdělání stavebního směru a znalost práce v AutoCad 
podmínkou (2D i 3D), pozemní stavitelství výhodou, RTS BUILD POWER 
výhodou, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, flexibilitu, 
znalost procesu povolování staveb. ŘP sk. B 
Výhody: stravovací poukázky 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890910740 

 

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, tel.: +420 739 678 652, e-mail: klement@psgds.com, adresa: 
Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno 3 

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 15.8.2017 

  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. 
Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem. 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13095080705 

 

Požadovaná profese: Stavební zámečníci 

  Stavební zámečníci (71266) 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem výhodou. 

mailto:projektinvest.brno@gmail.com
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místu: Výroba a sestavování ocelových forem. 
Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo telefonicky od 7 
- 14 hodin nebo osobně 8 - 13 hodin. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12799750722 

 

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 1.1.2017 

  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: 
21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875340722 

 

Požadovaná profese: Kovodělníci 

  Strojírenští kovodělníci (72224) 

  Počet volných míst: 4 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 21 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme praxi v oboru kovovýroby, ŘP sk. B výhodou 
Náplň práce: řezání, vrtání, broušení a natírání ocelových konstrukcí a 
zámečnických výrobků. 
Řidičský průkaz skupiny B výhodou. 
Výhody: platové ohodnocení dle zkušeností a praxe, příspěvek na 
dopravu 

Poslední změna: 
28.3.2017 00:49:03, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12408950720 

 

Požadovaná profese: Obsluha ohraňovacího lisu 

  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-
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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 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 600 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: čtení výkresové dokumentace, praxe výhodou 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou nebo osobně. 
Výhody: závodní stravování, roční platové benefity. 

Poslední změna: 
27.5.2017 01:05:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12589920710 

 

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 1.5.2017 

  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: 
17.7.2017 12:25:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290600734 

 

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 1.5.2017 

  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. 
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Poslední změna: 
10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494590759 

 

Požadovaná profese: Operátoři strojní výroby 

  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EDTS, spol. s r. o., IČ 49974998, http://www.edts.cz 

  Místo výkonu práce: EDTS, spol. s r. o. - sídlo, Strážná 5181, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Jana Tomečková, tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, prace na dodávce (ne pouze 
osobní automobil), znalost (schopnost) čtení strojních výkresů, 
zkušenosti s prací jako zásobovač strojní výroby, zkušenosti s 
kooperacemi ve strojní výrobě, výhodou průkaz na vysokozvižný vozík 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057290766 

 

Požadovaná profese: Pracovníci dokončovacích prací, montáže 

  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 1.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 400 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost 
Životopisy zasílejte mailem info@ec-tech.cz, poštou nebo osobně 
Nabízíme závodní stravování, roční platové benefity. 

Poslední změna: 
10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494600750 

 

Požadovaná profese: Strojaři 

  Strojírenští kovodělníci (72224) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GANAS, spol. s r.o., IČ 46994181 

  Místo výkonu práce: GANAS, spol .s r.o. - Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mirka Hynčicová, referentka, e-mail: ganas@ganas.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: servisní strojařské práce na údržbě zdvihacího zařízení 
Požadavky: vyučení v oboru, ŘP sk. B  
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Výhody: příspěvek na stravování, roční odměny, další drobné benefity  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224870779 

 

Požadovaná profese: Vedoucí OTK (kontrolor) 

  Strojírenští kovodělníci (72224) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZULIP s.r.o., IČ 27696537 

  Místo výkonu práce: Paseky 616, 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: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVIŠTĚ - AREÁL BÝVALÉHO SVITU BUDOVA Č. 81B 
Náplň práce: měření na 3D stroji a 3D rameni, operační, vstupní a 
výstupní kontrola 
Požadavky: plná technická způsobilost , jedná se o kovoobrábění 
Osobní návštěva na pracovišti Areál Svitu budova č. 81 v době od 6 do 15 
hod.  

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12581930723 

 

Požadovaná profese: Technici údržby forem 

  Strojírenští technici (3115) 

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: 
Pavlína Kristková, tel.: +420 778 441 216, e-mail: 
pavlina.kristkova@zelinger.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: opravy, čistění a běžná údržba forem pro vstřikolisy, 
kontrola kvality forem, práce s ručním vysokozdvižným vozíkem na 
přesun forem  
Požadujeme: vyučen ve stroj. oboru nebo praxe alespoň 1 rok, orientace 
ve výkresové a technologické dokumentaci, pracovitost, spolehlivost, 
pečlivost, výborná manuální zručnost, čistý trestní rejstřík.  
Výhody: příplatky dle zákoníku práce, docházkové a motivační bonusy, 
příspěvky na obědy- teplé jídlo vyjde na 28,- Kč, ZDARMA obuv a oděv 
Svůj životopis nám můžete zaslat: e-mailem, poštou nebo osobně 
(MALENOVICE 1287 - cyklostezka u Dřevnice) 
Osobní návštěva na pracovišti v době od 7 do 15 hod.  
 

Poslední změna: 
11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649370749 

 

Požadovaná profese: Dílenský kontrolor 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/13224870779
mailto:petr.zouhar@zulip.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12581930723
mailto:pavlina.kristkova@zelinger.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12649370749


  Firma: MAVA-lisovna s.r.o., IČ 25307509 

  Místo výkonu práce: Tovární 424, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: Vladimír Valášek, tel.: +420 577 912 283 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola vyráběných polotovarů dílců, sestav nebo hotových 
výrobků 
Požadavky: znalost čtení technické a výkresové dokumentace, znalost 
měření a měřidel; základní znalost práce s počítačem 
Výhody: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190780711 

 

Požadovaná profese: Kontrolor 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

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: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka, tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 do 28 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: 
- programování a měření na 3D scan rameni CIMCORE 
- práce s dílenskými měřidly 
- měření dílů dle výkresové dokumentace, včetně vyhodnocení 
- spolupráce s ostatními provozy 
 
Požadavky: 
- SŠ / VŠ vzdělání technického směru 
- znalost čtení technické dokumentace 
- znalost systému ISO 9001 výhodou 
- znalost práce na PC 
- základní znalost technologie obrábění 
 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní společnosti 
- velmi dobré finanční ohodnocení 
- možnost dalšího odborného vzdělávání 
- 5 týdnů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- firemní stravování apod. 

Poslední změna: 
19.7.2017 14:45:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13029430717 

 

Požadovaná profese: Kontroloři jakosti (zámečnická výroba) 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

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.: +420 577 533 665, e-mail: ssucha@zps-mechanika.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13190780711
http://viva.cz/
mailto:marie.gallagher@viva.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13029430717
http://www.zps-mechanika.cz/
mailto:ssucha@zps-mechanika.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru výhodou, čtení výkresové dokumentace 
Náplň práce: kontrola dílců 
Výhody: práci v dlouhodobě prosperující firmě ve strojírenství, možnost 
vzdělávání a karierního růstu, jednosměnný provoz, příspěvek na 
stravování, 25 dnů dovolené 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12907590763 

 

Požadovaná profese: Kontroloři kvality 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

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: Lydie Vorlová, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 27 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kontrola kvality kovových dílů, zajištění agendy 
dodavatelských reklamací, audity dodavatelů, spolupráce na řízení interní 
kvality, spoluvytváření systému QMS 
Požadujeme: Řidičské oprávnění B, zkušenost ve výrobní firmě výhodou, 
znalost AJ nebo NJ komunikativní 
Mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190790702 

 

Požadovaná profese: Laboranti 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

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: Mgr. Michal Maloun, tel.: +420 603 244 691, e-mail: michaljun@maloun.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 1.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Předpokládá se schopnost seřízení a obsluhy vstřikolisu a extruderu, 
práce s plastometrem a dalšími laboratorními přístroji. 
Výhody: obědy zdarma 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764620717 

 

Požadovaná profese: Strojírenský technik kontrolor kvality 

  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., IČ 26215578, http://www.tajmac-zps.cz 

http://portal.mpsv.cz/vm/12907590763
http://www.m-tec.com/
mailto:personalista.zlin@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13190790702
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  Místo výkonu práce: TAJMAC-ZPS, a. s. - sídlo, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

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

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, 13. plat  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: ÚSO s maturiotu, strojní zaměření, výbornou orientaci ve 
výkresové dokumentaci, technologických postupech a normách. 
Pracovní činnosti: měření malých i velkých součástí, vyhodnocení a 
protokolování parametrů dle dokumentace. 
Ovládání klasických měřidel a měřící techniky (výškoměr, drsnoměr...). 
Komunikace s dodavateli, vyřizování reklamací. 

Poslední změna: 
18.8.2017 12:25:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13173120794 

 

Požadovaná profese: Konstruktér/ka. 

  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: konstrukce postupových a střižných nástrojů, forem a 
jednoúčelových zařízení, tvorba a aktualizace konstrukční dokumentace 
pro výrobu 3D, 2D, spolupráce s technology a výrobou, konstrukční dozor 
pří výrobě nástrojů a forem a jejich ladění 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání strojírenského směru, znalost 
technologických postupů výroby, znalost konstruování v CAD (Autocad, 
NX, Solidworks, VISI), výborná představivost, schopnost rychle najít 
funkční technické řešení, komunikativní znalost AJ/NJ výhodou, 
samostatnost, týmový hráč, iniciativa, flexibilita, zvídavost 
Výhody: roční bonusy  
o osobní a odborný rozvoj  
o sociální program: příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, 
závodní stravování, poukázky na relax/masáže, výhodnější telefonní tarif 
pod firmou 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11785870735 

 

Požadovaná profese: Projektoví vedoucí 

  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) 

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: Ing. Tomáš Kůdela, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

mailto:jsatankova@tajmac-zps.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13173120794
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení přidělených projektů, konstrukce strojírenských dílů, 
vedení projektového konstrukčního týmu, konzultace výrobních 
technologií, návrhy konstrukcí, konstrukčních řešení a kontrola výstupů 
konstruktérů v realizačním týmu, odpovědnost za kvalitu, termíny a 
konstrukční náklady, přerozdělování a kontrola jednotlivých 
konstrukčních prací, koordinace externích dodavatelů, jednání se 
zákazníkem a technické poradenství 
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojírenství výhodou), 
praxe na obdobné pozici - ideálně v prostředí skladování a dopravy 
sypkých směsí, pokročilá znalost NJ či AJ nutná (minimálně B1), 
pokročilá znalost práce na PC - CAD programy, Inventor výhodou, 
odpovědnost, loajalita, flexibilita, komunikativnost, proaktivní přístup k 
práci, zkušenost s vedením menšího týmu konstruktérů, ŘP sk. B 
podmínkou 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13063900734 

 

Požadovaná profese: Aplikační technik 

  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: 
Jiné výhody, 37,5 hod./týdně  
Podnikové stravování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ vzdělání ve strojírenském oboru,aktivní znalost AJ, 
schopnost samostatné práce, komunikační schopnosti, flexibilita, ochota 
cestovat, ŘP sk. B  

Poslední změna: 
27.7.2017 16:15:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13068820768 

 

Požadovaná profese: Aplikační technolog divize CNC 

  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

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. Jana Šatánková, Vedoucí personálního odboru, e-mail: 
jsatankova@tajmac-zps.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 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalosti a zkušenosti v obl.technologie soustružení, znalost 
řídících systémů, praxe v oboru min. 1 rok, ŘP sk. B, schopnost 
samostatné tvůrčí práce, komunikativnost, 
spolehlivost, flexibilita a ochota cestovat. 
Výhodou: znalosti a zkušenosti v obl.technologie frézování, znalost 

http://portal.mpsv.cz/vm/13063900734
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problematiky CAD/CAM, anglický jazyk. 

Poslední změna: 
29.5.2017 19:35:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12760880785 

 

Požadovaná profese: Přijímací technik autoservisu 

  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

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: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

ZLINER s.r.o. 
Společnost ZLINER se již téměř 20 let zabývá prodejem a servisem 
osobních a užitkových vozů. Od roku 2010 jsme rozšířili portfolio služeb o 
značky ALFA ROMEO, FIAT a FIAT PROFESSIONAL. Autorizovaný servis 
společnosti ZLINER již druhé desetiletí nabízí nejmodernější postupy v 
oblasti servisu a oprav automobilů. Za dobu působení na tomto trhu jsme 
získali know-how, které nás odlišuje od jiných společností. Nyní 
rozšiřujeme naše řady o kolegu či kolegyni na pozici: 
PŘEJÍMACÍ TECHNIK 
POŽADUJEME: 
• SŠ vzdělání technického směru, případně vyučen v oboru automechanik 
nebo příbuzného oboru 
• Praxe v autoservisu na pozici přejímací technik výhodou 
• znalost problematiky oprav automobilů 
• řidičský průkaz sk. B 
• schopnost práce na PC 
• organizační a komunikační schopnost, příjemné vystupování 
• pracovní nasazení, spolehlivost, loajalita 
NÁPLŇ PRÁCE: 
• příjem a výdej vozidel do autoservisu, komunikace se zákazníkem 
• řešení záručních oprav s importérem 
• koordinace oprav v autoservisu 
NABÍZÍME: 
• zázemí stabilní společnosti 
• ohodnocení dle výkonu 
• práci v dynamickém kolektivu 
• odborné školení výrobcem 
• příspěvek na stravu, penzijní pojištění, možnost nákupu zboží za 
výhodné ceny atd. 

Poslední změna: 
10.5.2017 15:25:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12644580792 

 

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) 

http://portal.mpsv.cz/vm/12760880785
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http://portal.mpsv.cz/vm/12644580792
mailto:info@macmatic.cz


  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  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: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10806870784 

 

Požadovaná profese: TECHNIK - PŘÍPRAVA OPRAV 

  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (31156) 

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: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce:zajišťování technické přípravy oprav v oblasti strojní 
údržby;správa a vedení systému SAP, modul PM;tvorba plánu 
údržby;návrh a plánování oprav, včetně kalkulace nákladů;zajišťování 
výběrových řízení spojených s údržbou strojů a zařízení;  
zajištění náhradních dílů pro opravy. 
Požadujeme:technické vzdělání VŠ/SŠ strojní; 
5 let praxe v oboru konstrukce a opravy strojů/plastikářské technologie 
výhodou; 
orientace v technické dokumentaci strojů a zařízení;znalost základů 
technického kreslení; 
znalost anglického jazyka;znalost práce na PC;technické myšlení, 
organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost; ŘP sk.skupiny 
B. 
Nabízíme:zázemí a profesní seberealizaci v silné výrobní plastikářské 
společnosti; 
výhody sociálního programu společnosti a koncernu Agrofert (např. 
pružná pracovní doba,1 týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní 
připojištění, závodní stravování a příspěvek na závodní stravování).  

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13208120722 

 

Požadovaná profese: Obsluha 3D měřidla - výrobní kontrolor 

  Strojní inženýři kontroly a řízení kvality (21445) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TransTrade CZ s.r.o., IČ 25858807 

  Místo výkonu práce: 
TransTrade CZ s.r.o. - Brumov - Bylnice, Kloboucká 1410, Brumov, 763 31 
Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Ing. Roman Tomeček, tel.: +420 733 603 802, e-mail: 

http://portal.mpsv.cz/vm/10806870784
http://www.fatra.cz/
mailto:blanka.hrabinova@fatra.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13208120722


roman.tomecek@transtrade.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Výrobní kontrolor, obsluha 3D měřících strojů Mitutoyo, 
práce s dílenskými měřidly. 
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené. 
Zabýváme se obráběním kovů na CNC a NC strojích - soustruhy a centra. 
Kvalitní pracovník/pracovnice u nás najde jistotu trvalého pracovního 
místa s nadprůměrným ohodnocením. Nabízíme pohodu v kolektivu se 
zázemím rodinné firmy. 
Kontaktovat telefonicky (9-16 hod), e-mailem, či osobně (9-16 hod). 

Poslední změna: 
23.5.2017 00:47:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12722350736 

 

Požadovaná profese: Specialisté v oblasti robotiky a robotických systémů 

  Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji (21441) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.5.2017 do 30.4.2018 

  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: VŠ vzdělání technického směru se zaměřením na 
automatizaci a robotizaci,  
praxi v oblasti robotických systémů a zavádění robotiky, praxe v oblasti 
výzkumu a vývoje obráběcích center, znalost zavádění prvků průmyslu 
4.0 výhodou, RJ + ANJ - aktivní, znalost technické a mluvené, zkušenost 
profesionálního překladatele 
Náplň práce: projektování a uvedení do provozu robotických systémů pro 
řízení vícevřetenových soustružnických automatů ve výrobním závodě a u 
konečného zákazníka, jednání se zahraničními zákazníky, účast na 
výstavách a různých akcích na podporu vícevřetenových soustružnických 
automatů v zahraničí.  
Výhody: podnikové stravování, jazykové a odborné vzdělávání, životní 
pojištění, mimopracovní akce 

Poslední změna: 
27.7.2017 10:06:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12333320790 

 

Požadovaná profese: Pomocník svářeče-zámečník 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 14 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

mailto:roman.tomecek@transtrade.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12722350736
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pomocník svářeč-zámečník 
Náplň práce: příprava a dělení materiálu pro další sváření,obsluha ručního 
nářadí 
 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102720716 

 

Požadovaná profese: Příprava výroby / Svářeči 

  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HP - KOVO, spol.s r. o., IČ 25518054 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol.s r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Vladimír Hurta, tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
17.5.2017 00:47:10, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10257500711 

 

Požadovaná profese: Svářeč. 

  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STARDEX družstvo, IČ 27750621 

  Místo výkonu práce: 
STARDEX družstvo - Kaňovice, Kaňovice 104, 763 41 Biskupice u 
Luhačovic 

  Komu se hlásit: Martina Zugarová, tel.: +420 777 850 801, e-mail: zugarova@servismk.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 200 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zr., práce ve výškách, dobrá fyz. zdatnost, dobrý 
zdr. stav, bezúhonnost. 
Osobně možno - Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno, St 10-12 hod. 

Poslední změna: 
28.8.2017 15:46:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12079710798 

 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13102720716
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
27.7.2017 01:49:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11418650754 

 

Požadovaná profese: Svářeč a zámečník 

  Svářeči (72121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jaroslav Červenka, IČ 45457786 

  Místo výkonu práce: Hrobice 128, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Červenka Jaroslav, tel.: +420 603 527 983 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářečské a zámečnické práce 
 
Kontaktujte osobně nebo telefonicky od 7:00 do 14:00 hodin, 
opravárenská hala Hrobice 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13095010768 

 

Požadovaná profese: Svářeč kovů 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 8 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Romana Malá, tel.: +420 775 870 018, e-mail: job@stauner.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

POPIS PRÁCE:  
*Svařování ocelových komponentů dle technologického postupu a dle 
platných norem na CO 2 
*zodpovědnost za správné používání svářečských nástrojů 
*kontrola svarů 
*čtení technické dokumentace 
*dodržování bezpečnostních předpisů 
*pravidelná údržba nástrojů a udržování pracoviště v čistotě.  
 
POŽADUJEME:  
*Manuální zručnost  
*Praxe ve svařování CO2 MIG/MAG 
*Dobrý fyzický a zdravotní stav  

http://portal.mpsv.cz/vm/11418650754
http://portal.mpsv.cz/vm/13095010768
http://www.stauner.cz/
mailto:job@stauner.cz


*Spolehlivost a zodpovědný přístup k práci  

Poslední změna: 
3.8.2017 17:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12226420776 

 

Požadovaná profese: Svářeč strojů a zařízení 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 3 

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. Jana Tomečková, tel.: +420 602 500 071, e-mail: tomeckova@edts.cz, 
adresa: Strážná 5181, 760 01 Zlín 1 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 150 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: znalost svařování konstrukcí pro stavbu strojů dle 
výkresové dokumentace,  
platné svářečské oprávnění, výborná orientace ve výkresové 
dokumentaci, odpovědnost, spolehlivost a samostatnost při řešení 
pracovních úkolů, komunikační a organizační schopnosti pro práci v 
týmu, schopnost a ochota pracovat v České republice i v zahraničí, 
ochota zdokonalovat se a vzdělávat v oboru, znalost anglického jazyka 
výhodou. 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057260793 

 

Požadovaná profese: Svářeč v ochranné atmosféře 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 20 

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 1.5.2017 

  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: 
31.8.2017 12:06:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9290580752 

 

Požadovaná profese: Svářeč v ochranné atmosféře. 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 5 
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: Polfin Ploština, s. r. o., IČ 25530283 

  Místo výkonu práce: 
Polfin Ploština, s. r. o. - Loučka - sídlo, Loučka 137, 763 25 Újezd u 
Valaš.Klobouk 

  Komu se hlásit: Karla Sýkorová, Personální, e-mail: sykorova@polfin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování v ochranné atmosféře. 
Požadavky: manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, spolehlivost. 
Benefity: výkon. bonusy, os. ohodn., přísp. na rekreaci. Nástup možný 
ihned. 
Zašlete životopis v ČJ na mail. 

Poslední změna: 
24.8.2017 12:16:28, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11995070732 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RAIR, s.r.o., IČ 25576101 

  Místo výkonu práce: RAIR s.r.o., U Vrby 662, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Ngoc Minh Nguyen, tel.: +420 608 256 868, e-mail: vnnub@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 31.12.2019 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

(ND) 
Požadavky: svářečský průkaz EN 287 - 1, zkouška prozářením má 
přednost  

Poslední změna: 
9.3.2017 11:45:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10542540740 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 40 

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: Bc. Hana Šmídová, e-mail: hana.smidova@avex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 26 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyuč. nejlépe ve strojírenském oboru, svářečský průkaz, 1 rok 
praxe 
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Náplň práce: práce na svařovacích robotech, v menší míře ruční 
svařování 
 
Výhody: Příspěvek na stravné 
 
Pracovní doba: ranní směna 6:00 - 14:00, odpolední směna 14:00 - 22:00 
hod. V případě potřeby občas i noční směna. 

Poslední změna: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10611650718 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KOLEČKÁRNA TLUMAČOV s.r.o., IČ 29278449 

  Místo výkonu práce: Nádražní 154, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Lenka Marcaníková, tel.: +420 577 929 091, 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 1.12.2016 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
pečlivost, samostatnost, svářečský průkaz výhodou 
Výhody: zaučení 
Telefonicky Po-Út 8:12 hod. nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11590730791 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 3 

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: Ing. Josef Kubíček, MBA, 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 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: platný svářečský průkaz (ZK 135 MAG), znalost čtení 
výkresové dokumentace, manuální zručnost, spolehlivost, flexibilitu, 
ochotu pracovat ve dvousměnném provozu 
Výhody: stravenky 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12458200724 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 
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  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., IČ 65278925 

  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Kamila Balajková, e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 34 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování dílců ze železa dle požadavku zákazníka 
Požadavky: SOU s výučním listem, státní zkouška pro svařování CO2 
výhodou 
Výhody: pracovní obuv, oděv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zaměstnance i rodinné příslušníky, roční odměny 

Poslední změna: 
25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740180791 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BESPO STAV družstvo, IČ 27709264 

  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Jurča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování CO2 
Pracoviště - Zlínský kraj 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756440707 

 

Požadovaná profese: Svářeči 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 3 

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: 
personalistika@contimade.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: ruční svařování kovů při výrobě obytných a stavebních 
kontejnerů 
Požadavky: platný průkaz CO2, znalost a orientace ve výkresové 
dokumentaci 
Výhody: příspěvek na stravování, penzijní připojištění, prémie nad rámec 
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PS  

Poslední změna: 
3.8.2017 01:25:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12809710779 

 

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: Tomáš Dostál, tel.: +420 724 555 045, e-mail: dostal@unimo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 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: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050310743 

 

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 

  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 14.11.2016 

  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: 
8.12.2016 00:13:25, 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 

  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 27.10.2016 

  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 
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Poslední změna: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725670789 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Martin Kalakaj, IČ 68719515 

  Místo výkonu práce: Křiby 4711, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: Martin Kalakaj, tel.: +420 777 577 804, e-mail: m.kalakaj@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářečský průkaz CO2 ZK 135 1.1 

Poslední změna: 
17.3.2017 00:46:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12165980755 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 

  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: Bc. Jana Gerychová, tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: svářečský průkaz, znalost čtení výkresové dokumentace, 
samostatnost, spolehlivost, praxe podmínkou. 
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zaměstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity.  

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830310766 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 

  Svářeči (72121) 

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.Martin Kačmár, tel.: +420 733 122 039, e-mail: kacmar@atk-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 14.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování komponentů pro výtahy. Jedná se o menší dílce, 
které jsou svařovány ve svářecích přípravcích. Maximální váha těchto dílů 
nepřesahuje 15 kg. 
Požadavky: platný průkaz svářeče CO2, dobrý zdravotní stav pro tuto 
profesi, praxe vítána. 
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Výhody: stravenky 
Osobně v sídle 8-15 hod. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129150791 

 

Požadovaná profese: Svářeči CO2 nebo elektrika 

  Svářeči (72121) 

  Počet volných míst: 14 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářeči CO2 nebo elektrika (samostatné sváření různých celků a výrobků, 
nutná praxe v oboru) 
Ideální svářečský průkaz 
 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102700734 

 

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: Vladimír Valášek, tel.: +420 577 912 283 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: svařování tig, mig, obsluha svařovacího robota 
Požadavky: SOU s výučním listem, orientace v technické dokumentaci, 
samostatnost, zkouška svařování s CO2 výhodou 
Výhody: prémie, stravenky 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190760729 

 

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: Bc. Jana Gerychová, tel.: +420 577 009 411, e-mail: info@tecnimetal.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 
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  Mzdové rozpětí: od 110 do 130 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: svářečský průkaz, znalost čtení výkresové dokumentace, 
samostatnost, spolehlivost, praxe podmínkou.  
Nabízíme: vhodné platové podmínky, zaměstnanecké výhody, firemní 
stravování, benefity.  
Výhody: zaměstnanecké výhody, firemní stravování, benefity.  

Poslední změna: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830290784 

 

Požadovaná profese: Svářeči TIG, CO2 

  Svářeči (72121) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: orientace v technické dokumentaci, přesnost, samostatnost, 
chuť učit se novým postupům. 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele  

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12237970760 

 

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: HP - KOVO, spol.s r.o. [011], Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Vladimír Hurta, tel.: +420 602 546 013 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
4.4.2017 01:23:07, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10090790788 

 

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 
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  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: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13190800790 

 

Požadovaná profese: Svářeči potrubí 

  Svářeči, řezači plamenem a páječi (7212) 

  Počet volných míst: 3 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svářeči potrubí (instalatérské práce, kanalizace, voda, plyn, svařování 
ocelových trubek atd.) 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102710725 

 

Požadovaná profese: IT specialist 

  Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (25220) 

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: Bc. Lucie Stiborová, tel.: +420 601 331 802, e-mail: lucie.stiborova@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín Tř. T. Bati 
- Kvalifikační požadavky: min. SŠ vzdělání s maturitou, Praxe v oboru 
výhodou, Zájem o oblast informačních technologií, analytické myšlení, 
Znalost Windows 7, 8, 8.1, konfigurace aktivních prvků, Znalost základní 
správy Windows Server 2012, AD, DNS, DHCP, Znalost produktů MS 
Office(Word, Excel, PowerPoint, Outlook),Internet, elektronická pošta, 
Znalost síťí - nastavení IP adresy, routování, NAT, Qos, Znalost VMWARE 
- na velmi dobré úrovni, Znalost Windows Server 2012, AD, DNS, DHCP, 
system center, Znalost pokročilé instalace a konfigurace linux (SMTP, 
firewall, apache), Pracovitost a koncentrovaný přístup k práci, 
Spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost, Časová flexibilita, Řidičský 
průkaz skupiny B, aktivní řidič, Dobrá znalost HW, ochota učit se novým 
věcem, Spolehlivost, pečlivost, systematičnost, Znalost anglického jazyka 
na komunikační úrovni (Školení, zkoušky a jednání se zákazníky v AJ) 
- Nabízíme: Hlavní pracovní poměr, Jistota dlouhodobého práce, 
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Odměňování na základě pracovních výkonů a stanovených cílů, Motivační 
finanční ohodnocení, Profesní a osobnostní růst v dynamické 
společnosti, Pravidelná školení, Práce s moderními technologiemi, 
Firemní benefity 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
lucie.stiborova@nwt.cz 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12250870790 

 

Požadovaná profese: Kuchař -- vedoucí směny 

  Šéfkuchaři v hotelových restauracích (34342) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HOTEL VEGA, s.r.o., IČ 64509761, http://www.hotelvega.cz 

  Místo výkonu práce: Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Tomáš Voráček, tel.: +420 602 756 914, e-mail: hotelvega@hotelvega.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2015 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatný kuchař se zodpovědným přístupem, schopný vést kuchyň se 
třemi dalšími silami. 
Praxe výhodou. 
Nabízíme práci v mladém kolektivu a maximální podporu ve vdělávání se. 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9258380729 

 

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 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 23 000 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: 
21.9.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10584900737 

 

Požadovaná profese: Zedník - omítkář - fasádník 

  Štukatéři a omítkáři (7123) 
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  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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatný fasádník - od založení fasády, vylepení polystyrénu, broušení 
až po finální barvu. 
 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240320745 

 

Požadovaná profese: Dělníci v šicí dílně 

  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

  Počet volných míst: 2 

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: 
Soňa Mokrošová, Personalistka., tel.: +420 727 901 113, e-mail: 
mokrosova@tomatex.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v šití obuvi, kůže, tvrdších materiálů výhodou. 
Schopnost pracovat na dvoujehlovém šicím stroji výhodou. Manuální 
zručnost, pečlivost, spolehlivost.  
Náplň práce: šití textilních, koženkových a kožených dílů pro automotive 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182160709 

 

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 1.1.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 17 000 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.  
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Výhody: perspektiva dlouhodobější práce, stravování, individuální přístup 
Osobně 8-14 hod.  

Poslední změna: 
14.12.2016 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725860715 

 

Požadovaná profese: Šička pracovních rukavic 

  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: FIM s.r.o., IČ 44119186 

  Místo výkonu práce: Sehradice 217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 

  Komu se hlásit: 
Irena Maňasová, tel.: +420 603 840 996, e-mail: irena.manasova@fim-
sehradice.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 do 30.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky, prémie 
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail, hlásit se telefonicky 
nebo osobně (areál ZD Olšava).  

Poslední změna: 
21.10.2016 00:03:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11467120781 

 

Požadovaná profese: Šití svršků obuvi z textilu a syntetických materiálů, šití textilních pásů 

  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: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.1.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky na zaměstnance: praxe v oboru šití textilu nebo obuvi, 
zručnost, zodpovědnost, flexibilita, snaha učit se novým operacím.  
Náplň práce: jedná se o šití svršků obuvi pro koně, šití textilu a 
syntetických materiálů. 
Výhody: perspektiva dlouhodobé práce, stravováni 
Osobně 8-14 hod.  

Poslední změna: 
14.12.2016 00:03:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725870706 

 

Požadovaná profese: Technik BOZP a PO 

  
Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, 
ergonomických studií (31198) 

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: Bc. Lubomíra Šustková, tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/11725860715
mailto:irena.manasova@fim-sehradice.com
mailto:irena.manasova@fim-sehradice.com
http://portal.mpsv.cz/vm/11467120781
mailto:info@live-x.cz
mailto:info@live-x.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11725870706
http://www.utb.cz/
mailto:personalni@utb.cz


  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 650 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: VŠ/SŠ vzdělání, praxe v oboru min. 3 roky nebo absolvent 
Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB, osvědčení odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle zákona č.309/2006 Sb., osvědčení o odborné způsobilosti v 
požární ochraně podle zákona č. 133/1985 Sb. Technik PO, zkušenosti v 
oblasti nakládání s chemickými látkami a s odpady, zkušenosti se 
standardy ISO 18001 a ISO 14001 – výhodou, znalost AJ, ŘP sk. B, 
technické a kreativní myšlení, dobré komunikační dovednosti, znalost 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), znalost SAPu - 
výhodou 
Náplň práce: komplexní zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v rámci celé University Tomáše Bati ve Zlíně, tvorba a 
aktualizace veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, vyhledávání a 
prevence rizik, systém poskytování osobních, ochranných, pracovních 
prostředků, aktualizace kategorizace prací a vedení veškeré dokumentace 
včetně zajišťování měření rizikových pracovišť, sledování změn v 
legislativě ve vztahu k BOZP a PO a implementace těchto změn do 
vnitřních předpisů a do praxe, provádění pravidelných kontrol všech 
pracovišť, včetně přístupů v podobě písemných zpráv, provádění ročních 
prověrek BOZP, provádění vstupních, periodických i mimořádných 
školení v BOZP a PO u zaměstnanců, studentů a externích dodavatelů, 
zajištění dalších zákonných školení z hlediska BOZP, jednání s orgány 
státní správy v oblasti BOZP a PO, organizace cvičných požárních 
poplachů, navrhování nápravných opatření a jiné 
Nabízíme: kreativní práce, další možnost vzdělávání, jazykové kurzy, 
zvýhodněné telefonní tarify, dotované obědy 
Přihlášky s profesním životopisem zašlete do 21.9.2017 na adresu:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
personální odbor 
Bc. Lubomíra Šustková 
nám. T. G. Masaryka 5555 
760 01 Zlín 
nebo elektronicky na e-mail. K žádosti je potřeba doložit kopii dokladů o 
vzdělání. 
 
 
 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240510768 

 

Požadovaná profese: Technik divize internet 

  Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (35227) 

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: Jan Hubík, tel.: +420 724 339 456, e-mail: jan.hubik@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - samostatné činnosti na elektrických 
zařízeních dle §6 vyhl. 50/78 Sb.  
Jiné  

http://portal.mpsv.cz/vm/13240510768
http://www.nwt.cz/
mailto:jan.hubik@nwt.cz


Práce s PC  
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B 

Poznámka k volnému 
místu: 

Místo výkonu práce: Hulín, Zlín, Uherské Hradiště 
- Pracovní náplň: instalace Wi-Fi zařízení na příjem internetu, realizace 
datových sítí (rozvod kabeláže), opravy Wi-Fi zařízení a zásahy u klientů, 
instalace bezdrátových spojů v pásmech 10GHz a obdobné (po zaučení) 
- Požadujeme: min. SOU/SŠ vzdělání, praxe v oboru 2 roky, dobrou 
znalost OS Windows 2000/XP/Vista/7/8, výbornou znalost současných 
bezdrátových sítí v pásmech 5.x a 2.4 GHz, znalost systému Mikrotik, 
zkoušku dle §6 vyhlášky 50, ŘP skupiny B, manuální zručnost, schopnost 
práce ve výškách, časovou flexibilitu 
- Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr práci v dynamické 
společnosti, platové ohodnocení v rozmezí 18 - 25t Kč hrubého měsíčně, 
práce s moderními technologiemi, firemní benefity, nástup možný ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
jan.hubik@nwt.cz  

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12431810710 

 

Požadovaná profese: Technik předprodejní přípravy 

  Technici elektronici (3114) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LPN s.r.o., IČ 29128641 

  Místo výkonu práce: LPN s.r.o. - Napajedla, Dvořákova 1526, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Tomáš Holanec, obchodní ředitel, e-mail: reditel@lpnvoziky.cz 

Vlastnosti volného místa 

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

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 23.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 70 do 100 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Budete komplexně připravovat elektrické vozíky pro seniory k prodeji v 
našem servisu, asistence u oprav našeho certifikovaného technika.  
Požadujeme: 
Zručnost 
Řemeslné dovednosti 
Logické myšlení 
Zodpovědnost a chuť k práci 
Spolehlivost 
Praxe nebo vyučení v technickém oboru výhodou 
 
Zaměstnanecké výhody:flexibilní pracovní doba dle domluvy, příplatky 
dle výsledků práce, motivační odměny. 
 
Způsob prvního kontaktu e-mailem.  

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182330750 

 

Požadovaná profese: Kontrolor na 2D, 3D 

  Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (31195) 

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: Karin Hajná, Personalistka, tel.: +420 577 004 503 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

http://portal.mpsv.cz/vm/12431810710
mailto:reditel@lpnvoziky.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13182330750
http://rostra.cz/


  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co bude Vaší náplní práce:kontrola a měření v kusové 
výrobě;programování a obsluha 2D a 3D měřicích strojů a scaneru 
(znalost výhodou); spolupráce při řešení neshod, navrhování řešení 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:SŠ vzdělání technického 
směru,znalost metod měření ve strojírenství;uživatelská znalost MS Office 
práce ve dvousměnném provozu; samostatné rozhodování;spolehlivost, 
zodpovědnost flexibilita, přesnost a preciznost 
Co nabízíme:stabilní a perspektivní uplatnění v prosperující české 
společnosti;příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv; mzdové 
ohodnocení v závislosti na dovednostech a výkonu;příplatek za odpolední 
směnu;odměna za docházku;roční bonusy;osobní a odborný rozvoj; 
příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění;sociální program, 
údržbu pracovních oděvů, závodní stravování 

Poslední změna: 
25.8.2017 14:15:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13119630726 

 

Požadovaná profese: Pracovníci servisu výpočetní techniky 

  Technici počítačových sítí a systémů (3513) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ATAcomp s.r.o., IČ 27835251 

  Místo výkonu práce: ATAcomp s.r.o. - Zlín, Soudní 4, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Michal Berka, tel.: +420 602 208 989, e-mail: michal.berka@atacomp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 13.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: příjem a výdej servisních zakázek, opravy výpočetní 
techniky (HW i SW), komunikace se zákazníky 
Požadavky: pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost, základní znalost 
elektro - slaboproud, manuální zručnost, vztah k IT, všeobecný přehled o 
IT produktech výhodou, velmi dobrá znalost OS Windows (7,8,10) MS 
Office, ŘP sk.B 
Výhody: notebook a mobilní telefon, veškeré IT produkty za zvýhodněné 
ceny, občerstvení na pracovišti, firemní akce a školení 

Poslední změna: 
12.3.2017 00:44:44, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12150160734 

 

Požadovaná profese: Správce ICT 

  Technici počítačových sítí a systémů (3513) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295 

  Místo výkonu práce: 
GEMINI oční klinika a.s. - Zlín - Příluky, U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: 
Jana LIŠKOVÁ, e-mail: zamestnani@gemini.cz, adresa: Průhonice, U Křížku 
572, PSČ 252 43 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: minimální SŠ vzdělání s maturitou, praxe na obdobné 
pracovní pozici min. 2 roky, pokročilé znalosti administrace v serverovém 
prostředí MS Windows, znalost virtualizační platformy VMware, správa a 

http://portal.mpsv.cz/vm/13119630726
mailto:michal.berka@atacomp.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12150160734
mailto:zamestnani@gemini.cz


administrace síťových prvků na L2 a L3, schopnost učit se novým věcem, 
proaktivita, zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení při řešení 
problémů a implementaci nových systémů, znalost AJ, trestní 
bezúhonnost, ŘP sk. B 
Výhodou je znalost technologií Linuxu na úrovni správy, zkušenosti s 
VOIP (Asterisk, Cisco,…) , správa sítě MS Windows, administrace, dohled 
a údržba aplikačních a databázových serverů, údržba a administrace 
virtualizační platformy VMware, správa síťové infrastruktury (LAN, 
WIFI,WAN), administrace cloudového řešení (email, disk,…), správa 
koncových stanic, komunikace s koncovými uživateli a jejich podpora  
 
Nabízíme: práce na plný pracovní úvazek u stabilní,dynamicky se 
rozvíjející společnosti s dlouhodobou pracovní perspektivou,práce v 
mladém kolektivu v nadstandardním prostředí špičkově vybaveného 
pracoviště, zaměstnanecké benefity včetně mobilního telefonu a 
notebooku,motivující finanční ohodnocení 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025320730 

 

Požadovaná profese: Technik údržby - provozní elektrikář 

  Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech (31196) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REMAQ, s.r.o., IČ 26920051 

  Místo výkonu práce: Otrokovice - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1729, PSČ 765 02 

  Komu se hlásit: 
Ing. Roman Velísek, vedoucí výroby, tel.: +420 733 735 208, e-mail: 
roman.velisek@remaq.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti: 
Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. - samostatné činnosti na elektrických 
zařízeních dle §6 vyhl. 50/78 Sb., výhodou 

Požadovaná vzdělání: Slaboproudá elektrotechnika 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: OU/SŠ vzdělání - obor elektro nebo elektromechanik. Platná 
vyhláška 50/78 Sb. min. § 6 - výhodou. Svářečský průkaz výhodou. 
Manuální zručnost. Praxe v oboru vítána. Minimálně základní znalost a 
orientace ve výkresové dokumentaci - elektro. Znalost práce na PC 
výhodou. Samostatnost, pečlivost, součinnost práce v kolektivu. Ochota 
učit se novým věcem a vstřícnost k potřebám společnosti. 
Náplň práce: zajištění chodu, oprav a údržby výrobních linek. Instalace 
strojů a zařízení. Údržba a opravy el.zařízení budov. 
Nabízíme: zajímavou práci v ek.stabilní a dynamicky se rozvíjející 
společnosti. 
Mzda: od 25.000 Kč 
Nástupní bonus: 20.000 Kč 
Osobní ohodnocení, pololetní odměny, příspěvek na stravování. 
Nástup co nejdříve. 
Místo výkonu práce Otrokovice 
Nabídky zasílejte na e-mail roman.velisek@remaq.cz 

Poslední změna: 
4.8.2017 08:05:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13090920763 

 

Požadovaná profese: Technolog oprav náhradních dílů, oprav karosérií a laku 

  Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13025320730
mailto:roman.velisek@remaq.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13090920763
mailto:personalista@zliner.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody: Podnikové stravování 

Požadované dovednosti: 
Práce s PC - autocad  
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel) 

Poznámka k volnému 
místu: 

Společnost Zliner, hledá vhodného uchazeče na pozici Technolog oprav 
karosérií a laku. 
Náplň práce:  
•stanovení technologických postupů a technických podmínek pro výrobu 
náhradních dílů, oprav karoserií a lakování karoserií  
•stanovení požadavků na zajištění výrobních zařízení a nástrojů pro 
příslušné výrobní procesy  
•specifikace materiálů 
•zpracování norem a normativů pro jednotlivé pracovní postupy  
•provádění kalkulace nákladů, zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci 
•zpracování a zhotovení výkresové dokumentace 
•kontrola dodržování technologické kázně 
•podílí se na vývoji a zpracování dokumentace modernizace a přestaveb 
vozidel 
Požadujeme:  
•SŠ/VŠ (technického, strojírenského nebo automobilního zaměření)  
•znalost norem, technické a výkresové dokumentace 
•orientace ve výkresové dokumentaci 
•znalost programu SolidWorks a AutoCAD 
•výborná znalost práce na PC (Word, Excel) 
•znalost práce v programu HELIOS výhodou 
•znalost cizího jazyka výhodou 
•ŘP skupiny B 
Nabízíme: 
•Zajímavou práci ve stabilní společnosti 
•odpovídající mzdové ohodnocení 
•podpora při relokaci 
•odborné školení, možnost jazykových kurzů  
•další benefity 
Váš strukturovaný životopis a motivační dopis očekáváme na e-mailové 
adrese: personalista@zliner.cz 

Poslední změna: 
22.6.2017 13:05:38, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913430745 

 

Požadovaná profese: Programátor/ka 

  
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 
(35120) 

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. Michal Hošek, tel.: +420 603 518 009, e-mail: michal.hosek@nwt.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 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín 
- Vyvíjíme SW aplikace pro podporu interních nákupních procesů 
organizací, které zajišťují soulad s národní a evropskou legislativou. 
Měříme online výkonové hodnoty a další technické parametry v 

http://portal.mpsv.cz/vm/12913430745
http://www.nwt.cz/
mailto:michal.hosek@nwt.cz


elektrárnách na obnovitelné zdroje, jsme certifikovaný dodavatel SW 
aplikací farmaceutického průmyslu. Pracujeme v týmech orientovaných 
na jednotlivé produkty a řešené projekty, v novém, moderním prostředí 
nově zrekonstruovaného sídla ve Zlíně. Podporujeme inovativní způsoby 
přístupu k řešení úkolů, při současném dodržení zásad týmové práce a 
motivace závislé na reálných pracovních výkonech. 
- Požadavky: Znalost programování v prostředí Visual Studio, 
Požadujeme znalost HTML, CSS, Javascript, C#, Znalost jazyka SQL, 
Výhodou znalost prostředí Microsoft SQL, ORACLE, Komunikativnost a 
ochota pracovat v týmu, Samostatnost a spolehlivost, Zájem o informační 
technologie, Časová flexibilita 
- Nabízíme: Hlavní pracovní poměr, Práci v mladém kolektivu, Práce na 
zajímavém projektu, který je svou povahou ojedinělý v České republice, 
Profesní a osobnostní růst v dynamické společnosti, Školení a rozvoj 
znalostí programování, Práci s moderními technologiemi, Firemní benefity 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
michal.hosek@nwt.cz 

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 10879640766 

 

Požadovaná profese: Specialista administrace a programování výrobních procesů 

  
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 
(35120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: stauner palet s.r.o., IČ 25238701, http://www.stauner.cz 

  Místo výkonu práce: HP - KOVO, spol. s r.o., Lípa 290, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 3.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 1 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
*programování laserového řezacího zařízení (tvorba programů pro 
obrábění) - zaučíme 
*vedení skladového hospodářství (elektronická evidence potřeby a 
spotřeby materiálu pro laserové řezací zařízení) 
*administrace interního systému měření pracovních výkonů ve výrobě - 
příprava výkonových výrobních listů - zaučíme 
*práce s výpočetní technikou a s technickou dokumentací 
*spolupráce s konstrukčním oddělením 
 
PROFIL UCHAZEČE:  
*Bc nebo SŠ vzdělání (pozice vhodná i pro čerstvé absolventy)  
*Spolehlivost, aktivní způsob práce, schopnost týmové spolupráce  
*Znalost AJ nebo NJ výhodou 
 
NABÍZÍME:  
*Dobré mzdové podmínky 
*Přátelský kolektiv 
*Příležitost k odbornému i kariérnímu růstu 
*Závodní stravování 
*Další výhody 

Poslední změna: 
3.8.2017 17:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Domažlice, číslo volného 
místa: 12718510797 

 

Požadovaná profese: Obsluha mycí linky nákladních automobilů 

  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracoviště a kontakty 

http://portal.mpsv.cz/vm/10879640766
http://www.stauner.cz/
http://portal.mpsv.cz/vm/12718510797


  Firma: SAMOHÝL MB a.s., IČ 25508407 

  Místo výkonu práce: SAMOHÝL MB a.s. - Napajedla, Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Moule Miroslav, e-mail: moule@samohyl.zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: velkou výhodou ŘP sk. C 
Náplň práce: obsluha mycí linky nákladních automobilů, nákup materiálu, 
drobné údržbářské práce 

Poslední změna: 
12.7.2017 02:00:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991990754 

 

Požadovaná profese: Provozní technik vstřikovacích forem 

  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme technické vzdělání. Evidence, zajišťování údržby a opravy 
vstřikovacích forem. Práce v centru Zlína,zaměstnanecké 
benefity(stravenky,5 týdnů dovolené, odměna za docházku, 2x ročně 
mimořádné odměny) 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12913410763 

 

Požadovaná profese: Technolog průmyslového textilu 

  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení (31199) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Proložka Pro s. r. o., IČ 05911702 

  Místo výkonu práce: Tyršova 951, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Veronika Mesárošová, tel.: +420 777 888 365, e-mail: info@prolozkapro.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 40 
hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

SŠ vzdělání technický textil, minimálně 3 roky praxe v oboru, zkušenosti s 
výrobou technických šitých insertů (zejména pro automobilový průmysl). 
Určování technologických postupů pro výrobu technických insertů. 
Zpracování dokumentace. Znalost strojních zařízení pro výrobu 
technického textilu.Spolupráce s návrháři při vývoji nových produktů. MS 
Office. 

Poslední změna: 
20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13032990714 

 

Požadovaná profese: Stolaři, tesaři 

  Tesaři (71151) 

mailto:moule@samohyl.zlin.cz
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  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LEVEL 02, a.s., IČ 26929708, http://www.level02.cz 

  Místo výkonu práce: LEVEL 02, a.s. - Kelníky 59, Kelníky 

  Komu se hlásit: Pavel Mikel, tel.: +420 739 910 210 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 4.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na pile, pořez kulatiny, opracování řeziva 
Výhody: podnikové stravování, zvláštní prémie 
Telefonicky v době od 6:00 do 18:00 hod. 

Poslední změna: 
26.8.2017 01:49:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210550766 

 

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 1.9.2017 do 31.8.2018 

  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: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232400792 

 

Požadovaná profese: Obsluha tiskařského lisu 

  Tiskaři (73220) 

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, e-mail: pbrezik@email.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.7.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 800 do 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme do naší firmy obsluhu k tepelnému transferovému lisu.  
Jedná se o stroj k potisku triček a textilu.  
Práce obnáší přikládání potisků na textil a následné automatické 
zažehlení. 
Práce je vhodná i pro ženy.  
Pracovní doba Po-Pá, 6:45 - 15:15 hod. 

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

http://www.level02.cz/
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12614750770 
 

Požadovaná profese: Pomocný tiskař /ka 

  Tiskaři (73220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o., IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - sídlo, areál Svitu, 41. budova, třída Tomáše Bati 
5267, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Liška Petr, tel.: +420 734 210 075, e-mail: liska@zstudio.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je kontrola a příprava papíru, základní ovládání 
tiskového stroje a jeho čištění. Požadujeme manuální zručnost, 
spolehlivost a dobrý zdravotní stav, praxe výhodou, nevyučené 
zaškolíme. 
Nástup ihned nebo po domluvě. 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774590765 

 

Požadovaná profese: Tiskař - tiskařka 

  Tiskaři (73220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Z STUDIO, spol. s r. o., IČ 63490765 

  Místo výkonu práce: 
Z STUDIO, spol. s r. o. - sídlo, areál Svitu, 41. budova, třída Tomáše Bati 
5267, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Liška Petr, tel.: +420 734 210 075, e-mail: liska@zstudio.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní náplní práce je tisk na dvoubarvovém ofsetovém stroji Heidelberg.  
Požadujeme vyučení v oboru, manuální zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, pečlivost, zručnost a dobrý zdravotní stav.  
Vhodné pro absolventy.  
Praxe výhodou.  
Nástup ihned nebo po domluvě. 
Jen vážní zájemci o práci. 
Výhody: nadstandardně placené přesčasy, dovolená navíc za 
odpracované roky 

Poslední změna: 
31.5.2017 00:47:09, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12774600756 

 

Požadovaná profese: Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 

  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STŘECHY 92, s.r.o., IČ 60743280 

  Místo výkonu práce: STŘECHY 92, s.r.o. - Vlachovice, Vlachovice 397, 763 24 Vlachovice 

  Komu se hlásit: 
Pavel Obadal, vedoucí výroby, tel.: +420 603 112 380, e-mail: 
strechy92vlachovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Zvláštní prémie, Prémie dle dosažených výkonů 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výroba truhlářských prvků pro montáž střešních konstrukcí - 
jednosměnný provoz s pracovní dobou 6 - 14.30 hod 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12348420780 

 

Požadovaná profese: Stolaři, truhláři 

  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

  Počet volných míst: 2 

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: Petr Sedlář, tel.: +420 577 914 298 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zakázková výroba nábytku, dveří, interieru atp. 

Poslední změna: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10492050785 

 

Požadovaná profese: Truhláři 

  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MG - INTERIER s.r.o., IČ 49434659 

  Místo výkonu práce: Březová 151, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Měchura Lubomír, tel.: +420 602 530 314, e-mail: mginterier@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk."B" 

Poslední změna: 
1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783620786 

 

Požadovaná profese: Truhláři - výroba nábytku 

  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: POZIMOS, a.s., IČ 00147389, http://www.pozimos.cz 

  Místo výkonu práce: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Julina, tel.: +420 608 708 374, e-mail: julina@pozimos.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
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  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vyučení v oboru, praxe v oboru výhodou, spolehlivost, 
samostatnost, zodpovědnost, ŘP skup. B 
Nabízíme: zajímavou stabilní práci v dobrém kolektivu  
Kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 16:00 hod.) 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076230792 

 

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 5.4.2017 

  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: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12467460732 

 

Požadovaná profese: Hlavní účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

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: Ing. Josef Kubíček, MBA, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického zaměření, praxe na pozici samostatné 
účetní min.3 roky, velmi dobrá znalost financí a účetnictví, základní 
orientace v daňové legislativě, velmi dobrá znalost MS Office s důrazem 
na Excel, znalost SAP výhodou, komunikativní znalost AJ nebo NJ 
podmínkou - min. úroveň B1 
Náplň práce: účtování složitějších účetních případů, sestavování 
měsíčních a ročních účetních závěrek, vyhodnocování a interpretace 
výsledků firmy, vedení účtárny, sestavování finančních plánů, controlling, 
reporting, komunikace s bankami, daňovým poradcem a auditory, 
příprava podkladů pro audit a daňová přiznání 
Výhody: příspěvky na stravování, firemní jazykové kurzy, možnost 
odborného vzdělávání 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870800797 

http://portal.mpsv.cz/vm/13076230792
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Požadovaná profese: Hlavní účetní na zkrácený úvazek v jazykové škole 

  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Trend Language Solutions s.r.o., IČ 05777755 

  Místo výkonu práce: Vodní 1972, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Pavel Knot, tel.: +420 775 625 037, e-mail: jobs.trelaso@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hlavní účetní na zkrácený úvazek v jazykové škole 
Malá až střední rozvíjející se firma hledá hlavní účetní na zkrácený úvazek 
4- 6 hodin denně v centru Zlína. 
Flexi pracovní doba.  
Požadavky: min. SŠ vzdělání v oboru účetnictví 
Pracovní místo je vhodné pro osoby zdravotně postižené. 
Možnost spolupráci rozvinout během několika málo let na plný úvazek.  
Mzda: 110 - 130 Kč / hod.  
Kurz jazyka jako benefit. 
Místo výkonu práce: Zlín 
 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13224850797 

 

Požadovaná profese: Provozní účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

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: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: příprava podkladů pro účetnictví, vedení agendy provozu, 
znalost práce s PC, svědomitost a samostatnost, časová flexibilita, aktivní 
přístup k práci, vysoké pracovní nasazení, beztrestnost 
Výhody: stravenky, odměny 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240360709 

 

Požadovaná profese: Samostatná účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

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: Ing. Josef Kubíček, MBA, e-mail: personalista.zlin@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

mailto:jobs.trelaso@gmail.com
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  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického zaměření, praxe na pozici samostatné 
účetní min.3 roky, velmi dobrá znalost financí a účetnictví, základní 
orientace v daňové legislativě, velmi dobrá znalost MS Office s důrazem 
na Excel, znalost SAP výhodou, komunikativní znalost AJ nebo NJ 
podmínkou - min. úroveň B1 
Náplň práce: sestavování měsíčních a ročních účetních závěrek, vedení 
účtárny, spolupráce při sestavování finančních plánů, controlling, 
reporting, komunikace s bankami, daňovým poradcem a auditory, 
příprava podkladů pro audit a daňová přiznání 
Výhody: pružná pracovní doba s možností home office, příspěvky na 
stravování, firemní jazykové kurzy a další bezplatné odborné vzdělávání, 
možnost odborného vzdělávání 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225040723 

 

Požadovaná profese: Samostatná účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AKONTA Zlín, s. r. o., IČ 25332813 

  Místo výkonu práce: AKONTA Zlín, s.r.o. - J. A. Bati, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Josef Kantner, e-mail: info@akonta.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praktická znalost, účetnictví, daňová evidence, zákon o DPH 
(vč. kontrolního hlášení), zákon o dani z příjmu, zákon o silniční dani 
Výhody: stravenky, mobilní telefon, odborné vzdělávání, příspěvek na 
dovolenou, prémie po účetních uzávěrkách 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13064000741 

 

Požadovaná profese: Účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

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: Dagmar Polášková, e-mail: artline@artline.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, skladového 
hospodářství, navádění faktur, objednávek, atd.  
Požadavky: znalost podvojného účetnictví, spolehlivost, samostatnost a 
schopnost učit se, znalost mzdové problematiky a praxe v oboru 
výhodou, uživatelská znalost PC (operační systém Windows, Word, 
Excel), znalost účetního programu DUNA výhodou. 
Výhody: možnost profesního růstu 

http://portal.mpsv.cz/vm/13225040723
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Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182140727 

 

Požadovaná profese: Účetní junior 

  Účetní všeobecní (43111) 

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: 
Veronika Očadlíková, HR manager, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Požadované dovednosti: 

Ekonomika - podvojné účetnictví  
Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  
Práce s PC - textový editor (Word)  
Práce s PC - zkoušky ECDL (počítačový řidičák) 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín 
- Náplň práce: vystavování, evidence, odsouhlasení a zaúčtování faktur 
vydaných a přijatých, vedení pokladny, účtování bankovních výpisů, 
evidence majetku, vyplňování statistických výkazů, zpracování podkladů 
k přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení, příprava podkladů ke zpracování 
účetní závěrky 
- Očekáváme: min SŠ/VŠ vzdělání, maximální pracovní nasazení, 
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, znalost práce na PC (zejména 
Excel, Word, Outlook), znalost podvojného účetnictví, praxe vítána 
- Nabízíme: zodpovědnou a samostatnou pozici, zaměstnanecké výhody 
(příspěvek na stravné, kafeterie….), nástup možný ihned 
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 13167320776 

 

Požadovaná profese: Účetní, skladová účetní 

  Účetní všeobecní (43111) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Petr Šiška, IČ 10575162 

  Místo výkonu práce: Petr Šiška - Fryšták, Tovární 417, 763 16 Fryšták 

  Komu se hlásit: St. Petr Šiška, e-mail: info@conezlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: účtování v účetním programu, vedení podvojného účetnictví 
včetně skladů a inventur, vedení pokladny, účetní uzávěrky, zpracování 
DPH 
Požadavky: ÚSO ekonomický směr, praxe v účetnictví - sklad. účetní 5 - 
10 let, znalost účetního programu MRP a Pohoda 

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706660792 

 

Požadovaná profese: Učitelé odborného výcviku - malířské a natěračské práce. 

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

http://portal.mpsv.cz/vm/13182140727
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 3015, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Vařák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.9.2017 do 6.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 10 785 do 12 455 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného 
výcviku, doplňkové studium speciální pedagogiky pro učitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, příspěvek na rekreaci 

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706640713 

 

Požadovaná profese: Učitelé odborného výcviku - zednické práce. 

  
Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (23523) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, 
http://www.gaozl.cz 

  Místo výkonu práce: Štefánikova 3015, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Jaroslav Vařák, tel.: +420 736 765 374, e-mail: varak@gaozl.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 7.9.2017 do 6.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 10 785 do 12 455 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného 
výcviku doplňkové studium speciální pedagogiky pro učitele odborného 
výcviku  
Výhody: stravenky, příspěvek na rekreaci 

Poslední změna: 
19.5.2017 01:06:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12706650704 

 

Požadovaná profese: Učitel/ka 1. stupně základní školy. 

  Učitelé na 1. stupni základních škol (2341) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Základní škola Jasenná, okres Zlín, p. o., IČ 70981248 

  Místo výkonu práce: Jasenná 15, 763 13 Jasenná u Vizovic 

  Komu se hlásit: Mgr. Hynek Tichý, tel.: +420 603 288 091, e-mail: zs.jasenna@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 10 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce pouze 5 dnů v týdnu. 
Telefonicky Po-Pá 7.30-15.00 hod., osobně po domluvě. 

Poslední změna: 
10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845850748 

 

Požadovaná profese: Učitelé 

  Učitelé na 2. stupni základních škol (23303) 

Pracoviště a kontakty 
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  Firma: 
Základní škola Slušovice, okres Zlín,příspěvková organizace, IČ 49156080, 
http://zsslusovice.cz 

  Místo výkonu práce: Školní 222, 763 15 Slušovice 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 22 620 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: učitel, kombinace M-Aj, popřípadě D-Ov, popřípadě 
kombinace např. M-Ov 
Požadavky: jazykové požadavky dle kombinace 
Výhody: prémie, stravování 
Osobně na pracovišti 7 - 15 hod. 

Poslední změna: 
13.4.2017 00:47:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12511980725 

 

Požadovaná profese: Učitelé předmětů matematika + fyzika + chemie 

  
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a 
lektoři dalšího vzdělávání (232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., IČ 25383205 

  Místo výkonu práce: 
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. - Zlín, nám. T. G. 
Masaryka 2433, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Antonín Prokeš, tel.: +420 731 119 050, e-mail: prokes@sosoom.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 22 620 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: splněné předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném 
znění, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, SŠ (předměty MAT + FYZ 
+ CHEM) 
Jedná se o plný úvazek, který je tvořen kombinací výše uvedených 
předmětů 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764430791 

 

Požadovaná profese: Učitel/ka 

  Učitelé v oblasti předškolní výchovy (2342) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., IČ 25571079, 
http://klubicko.digidy.com 

  Místo výkonu práce: 
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o. [1], U Trojice 336, 763 62 
Tlumačov 

  Komu se hlásit: 
Bc. Stodůlková Ludmila, 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 4.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 21 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy vysokých škol. 
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Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru obor speciální pedagogika 
ukončené SZZ.  
Specializace: psychopedie, somatopedie, komunikační techniky, 
logopedie, SVPU … 
Osobnostní předpoklady: schopnost empatie, vč. trvalé analýzy a 
vyhodnocování vzniklých 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 autismem, poruchami autistického spektra, 
poruchami komunikace, ADHD, příp. kombinovaným postižením, 
vykonávaná s využitím speciálních pedagogických postupů a metod, dále 
vytváření, rozšiřování a zdokonalování správných návyků a dovedností 
dětí, včetně rozvíjení činnosti zájmové. Spolupráce s rodinami dětí.  

Poslední změna: 
5.5.2017 01:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12623790782 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: V SLUŽBY s.r.o., IČ 02725231 

  Místo výkonu práce: Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: JUDr. Vrba František, tel.: +420 739 613 206, e-mail: vsluzby@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 800 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: příspěvek na dopravu 

Poslední změna: 
3.8.2017 02:20:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11450190789 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DELTA facility, s.r.o., IČ 04624041 

  Místo výkonu práce: DELTA facility, s.r.o. - Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Kucharczyková Eva, tel.: +420 777 740 048, e-mail: 
karolina.prokesova@deltaservis.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 6 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid kanceláří, chodeb, sociálního zařízení aj. 
Pracovní doba od 8.00-12.00.  
Smlouva na HPP zkrácený pracovní úvazek. Požadujeme: spolehlivost, 
zodpovědnost, zkušenosti s úklidem výhodou. 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114630764 

 

Požadovaná profese: Pracovníci úklidu - uklízeči 
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  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: OLMAN SERVICE s.r.o., IČ 26293102 

  Místo výkonu práce: OLMAN SERVICE s.r.o. - Zlín, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Lada Doné, tel.: +420 730 186 797, e-mail: nabor@olman.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.5.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 66 do 66 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se o úklidové práce ve Zlíně, místo je vhodné pro osoby se 
zdravotním postižením.  
HPP - zkrácený úvazek - odpolední směna pondělí - pátek 
Prvotní kontakt je nutný telefonicky na čísle: 730 186 797, nebo posílejte 
životopisy na email, prosím nechodit na pracoviště. 

Poslední změna: 
5.5.2017 01:05:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12623720748 

 

Požadovaná profese: Pracovník úklidu 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AmRest s.r.o., IČ 26476215 

  Místo výkonu práce: 
AmRest s.r.o. - KFC Malenovice, třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Petra MANDIK, tel.: +420 608 755 451, e-mail: petra.mandik@amrest.eu, 
adresa: Evropská 2591/33e, Dejvice, 160 00 Praha 6 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Jedná se úklid prostor restaurace - utírání stolů, sbírání táců, starost o 
soc. zařízení, umývání nádobí. 
Požadujeme spolehlivost a flexibilitu. 
Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. 

Poslední změna: 
23.8.2017 01:50:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12560830798 

 

Požadovaná profese: Pracovník/ce úklidu 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HPF CleanCat s.r.o., IČ 29453810 

  Místo výkonu práce: HPF CleanCat s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Sára Kadlecová, tel.: +420 596 223 724, e-mail: prace@cleancat.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zavedená úklidová firma přijme zaměstnance na úklid kanceláří, 
sociálních prostor a autosalónu. Práce je na DPP i HPP s nástupem ihned. 
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Směny ranní 06:30-11:30 hod.  
Mzda:66,-Kč/hod. 
Pozice je vhodná také pro ID nebo OZZ.  
Nabízíme náborový příspěvek na zapracování až do výše 12.000,-Kč. 
Místo pracoviště: Zlín. 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076220704 

 

Požadovaná profese: Úklid 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stretto s.r.o., IČ 25530551 

  Místo výkonu práce: Stretto s.r.o. Cafe Slavia Luhačovice, Dr. Veselého 139, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Adam Stříteský, tel.: +420 776 000 054, e-mail: adam.stritesky@xpp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 14 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 do 31.7.2019 

  Mzdové rozpětí: od 4 000 do 8 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: praxe v oboru 

Poslední změna: 
9.8.2017 02:03:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13122270775 

 

Požadovaná profese: Úklid a jiné pomocné práce 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: TET-B+J družstvo, IČ 27610039 

  Místo výkonu práce: TET-B+J družstvo - Všemina, Všemina 234, 763 15 Slušovice 

  Komu se hlásit: Yuriy Bondyuk, tel.: +420 776 087 873 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 16.5.2017 do 16.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
25.5.2017 00:15:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12570450773 

 

Požadovaná profese: Úklid firemních prostor 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

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, Dohoda o provedení práce, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: chuť pracovat, spolehlivost, samostatnost 
Pracovní náplň: úklid firemních prostor 

Poslední změna: 
24.8.2017 01:50:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169760714 
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Požadovaná profese: Úklidové práce 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BESPO STAV družstvo, IČ 27709264 

  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Jurča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid 
Pracoviště - Zlínský kraj 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756430716 

 

Požadovaná profese: Úklidové práce 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

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 10 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

2x týdně úklid počítačových učeben.  
Pracovní doba pondělí, středa nebo úterý, čtvrtek, 15.30 - 19.30hod. 2x za 
měsíc v pátek možnost úklidu již od 13.30-17.30hod.  
Vhodné jako přivýdělek při zaměstnání, nebo maminky na MD. 
Zaměstnavatele kontaktovat telefonicky kdykoliv do 20 hodin. 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13025310739 

 

Požadovaná profese: Úklidové práce 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DELTA servis, s.r.o., IČ 60777516 

  Místo výkonu práce: DELTA servis, s.r.o. - Objekt služební hipologie Pozlovice, Pozlovice 

  Komu se hlásit: 
Ing. Eva Kucharczyková, tel.: +420 777 740 048, e-mail: 
eva.kucharczykova@deltaservis.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 10 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 3 500 do 4 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Na částečný pracovní úvazek přijmeme pracovníka úklidu objektu Areál 
služební hipologie Pozlovice. Jedná se o úklid prostor v dopoledních 
hodinách. Vhodné pro OZP.  
Požadujeme spolehlivost, ochotu pracovat. Zkušenosti s úklidem 
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výhodou ne podmínkou. 
První kontakt je možný pouze telefonicky v pracovní dni od 9 - 15 hodin 
nebo e-mailem, na uvedenou adresu nechodit osobně.  

Poslední změna: 
26.7.2017 01:48:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13057220732 

 

Požadovaná profese: Úklidový pracovník/ce 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SEŽEV facility s.r.o., IČ 29244960 

  Místo výkonu práce: SEŽEV facility s.r.o. - Otrokovice, Otrokovice 

  Komu se hlásit: Hušková Dagmar, tel.: +420 725 424 110 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 4.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce v administrativní budově 
Požadavky: čistý trestní rejstřík, ochota k práci 
Výhody: soboty, neděle a všechny svátky volné, solidní jednání 
Hlásit se telefonicky v době 7-15 hod.  

Poslední změna: 
5.7.2017 02:10:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12972350776 

 

Požadovaná profese: Uklízeči 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

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: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 8 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid kancelářských prostor v Otrokovicích.  
 

Poslední změna: 
19.8.2017 01:48:26, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13175070785 

 

Požadovaná profese: Uklizeči - dělníci výroby 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Lenka Vránová, IČ 72059371 

  Místo výkonu práce: 
Lenka Vránová - Lužkovice, Pod Jurým 63, Zlín - Lužkovice, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí 

  Komu se hlásit: Lenka Vránová, tel.: +420 739 016 452, e-mail: biofarmajure@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

http://portal.mpsv.cz/vm/13057220732
http://portal.mpsv.cz/vm/12972350776
http://www.tcservis.cz/
mailto:kariera@tcservis.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13175070785
mailto:biofarmajure@seznam.cz


  Doba zaměstnání: od 2.1.2017 do 31.12.2017 

  Mzdové rozpětí: od 9 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklidové práce + zpracování ovoce (jablka), zeleniny 
Požadavky: spolehlivost, manuální zručnost, pečlivost 
Výhody: individuální přístup 

Poslední změna: 
3.1.2017 01:46:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11914590705 

 

Požadovaná profese: Uklízeči (vhodné i pro důchodce) 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Stosta reality a.s., IČ 26966263 

  Místo výkonu práce: Stosta reality a.s. - Zlín 760 01, U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Petr Doležel, e-mail: zamestnani@gemini.cz, adresa: Průhonice, Říčanská 
572, PSČ 25243 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Svědomitost, pracovní nasazení, vůli pracovat v tvůrčím a dynamickém 
kolektivu. 
Pečlivost, spolehlivost. 
 
 
Náplň práce 
Úklid prostorů kliniky 

Poslední změna: 
10.6.2017 01:06:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12845860739 

 

Požadovaná profese: Zaměstnanci úklidu 

  Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ISS Facility Services s.r.o., IČ 60470291 

  Místo výkonu práce: 
ISS Facility Services s.r.o. - Luhačovice, Masarykova 1072, 763 26 
Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Kateřina Kotlářová, tel.: +420 778 487 119, e-mail: 
katerina.kotlarova@cz.issworld.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiDohoda o 
pracovní činnosti, minimálně 5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 70 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid banky a zázemí zaměstnanců 
Pracovní doba (od - do): PO-PÁ každý den 1 hodina denně 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240470707 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, http://www.utb.cz 

  Místo výkonu práce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - koleje a menza, Štefánikova 150, 760 01 

http://portal.mpsv.cz/vm/11914590705
mailto:zamestnani@gemini.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12845860739
mailto:katerina.kotlarova@cz.issworld.com
http://portal.mpsv.cz/vm/13240470707
http://www.utb.cz/


Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Lubomíra Šustková, tel.: +420 576 032 236, e-mail: personalni@utb.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: samostatný úklid stravovacího provozu, výpomoc v myčce 
nádobí, úklid prostoru okolo budovy menzy 
Požadavky: samostatnost, odpovědnost, pečlivost 
Nabízíme: ranní směny - Po-Pá nebo dle potřeby, 6 týdnů dovolené 
Životopis zasílejte nejpozději do 15.6.2017 na e-mail nebo poštou na 
adresu:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Personální odbor 
Bc. Lubomíra Šustková 
nám. T. G. Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 
V případě, že Vás do 10 pracovních dnů od uzávěrky možnosti poslat 
životopisy nebudeme kontaktovat, bohužel jste nepostoupil/a do užšího 
kola výběrového řízení. 

Poslední změna: 
15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12688840728 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

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, e-mail: stepanovska@lokart.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 10 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid kancelářských prostor společnosti 
Výhody: příspěvek na stravování 
Osobní návštěva na pracovišti pouze po předchozí domluvě. 

Poslední změna: 
26.5.2017 03:07:22, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12749650707 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, http://www.souviz.cz 

  Místo výkonu práce: Tyršova 874, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: 
Mgr. Jolana Spisarová, tel.: +420 603 541 953, e-mail: 
jolana.spisarová@souviz.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 13 020 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na odpolední směnu v době od 13:00 do 21:30 h, jedná se o úklid 
prostor hlavní budovy školy, popř. odborného výcviku (součástí je i např. 
mytí oken během prázdnin).  

mailto:personalni@utb.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12688840728
mailto:stepanovska@lokart.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12749650707
http://www.souviz.cz/
mailto:jolana.spisarov%C3%A1@souviz.cz


Vstupní zdravotní prohlídka je podmínkou nástupu do pracovního 
poměru.  
S ohledem na odpolední směnu je tato práce vhodná pro osoby z Vizovic 
a nejbližšího okolí.  
V případě osvědčení zaměstnance je možné prodloužení pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou.  
Výhody: poskytování jednoho jídla za zvýhodněnou cenu, možnost 
čerpání příspěvků z FKSP.  

Poslední změna: 
15.6.2017 00:47:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12870670720 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: LUHAČOVICKÁ, o. p. s., IČ 01383566 

  Místo výkonu práce: 
LUHAČOVICKÁ, o. p. s. - Pozlovice, Antonína Václavíka 369, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
Gabriela Pírková, tel.: +420 778 468 431, e-mail: 
seniori.luhacovice@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce dle vykonávané funkce 
Výhody: možnost ubytování se snídaní zdarma 

Poslední změna: 
29.7.2017 02:02:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13076100715 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

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: 
Kolomazníková Monika, tel.: +420 577 981 191, e-mail: 
sekretariat@japavo.cz nebo kvalita@japavo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 600 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme uklizečku na ulid vnitřních prostor v areálu firmy (výrobní haly, 
kuchyňky, ostatních příslušenství včetně toalet, vynášení odpadků, 
vytírání podlah a úklid povrchových ploch,utírání prachu). Ostatní drobné 
práce, které souvisejí s udržováním pořádku v areálu, dle pokynů 
zaměstnavatele. V případě nutnosti by se práce prováděla na odpolední 
případně nočné směně.  
 
 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13161720772 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Šárka Kazdová, IČ 41583281 

  Místo výkonu práce: Šárka Kazdová - Otrokovice, Otrokovice 

  Komu se hlásit: 
Zbořilová Marie, tel.: +420 720 406 255, e-mail: zborka62@seznam.cz, 
adresa: Tlumačov, Dolní 588 

http://portal.mpsv.cz/vm/12870670720
mailto:seniori.luhacovice@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13076100715
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http://portal.mpsv.cz/vm/13161720772
mailto:zborka62@seznam.cz


Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: úklid provozních prostor 
Požadavky: spolehlivost, pracovitost, flexibilita 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205160767 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, IČ 00030988, http://www.obzor.cz 

  Místo výkonu práce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín - sídlo, Na Slanici 378, Louky, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Martina Postavová, tel.: +420 577 195 172,734 783 995, e-mail: 
personalni@obzor.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 32,5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 18.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 9 500 do 10 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je určeno pro osoby zdravotně postižené. Jedná se o 
chráněné pracovní místo. Požadujeme zodpovědnost a spolehlivost. 
Výhody: 13. a 14. plat, dodatková dovolená, závodní stravování a jiné 
sociální benefity 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13210520793 

 

Požadovaná profese: Uklízeči a pomocníci (91) 

  Počet volných míst: 2 

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.: +420 605 927 627 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 66 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklidová firma příjme pracovníky na úklid kanceláří, nebytovách prostor a 
sociálních zařízení, možnost kratšího i delšího úvazku, raní i odpolední 
docházka 

Poslední změna: 
28.8.2017 12:16:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13213170736 

 

Požadovaná profese: Uklízeč v kancelářích 

  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 

http://portal.mpsv.cz/vm/13205160767
http://www.obzor.cz/
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 12 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

 
Hledám paní na úklid ve Zlíne 
 
Jedná se o úklid administrativní budovy v Zlín-Příluk 
 
Jen ranní směna 8 hod - možno i zkrácený úvazek 
 
Vhodné i pro ČID , matky MD  
 
Vice info 603 268 220 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12790040731 

 

Požadovaná profese: Uklízečka 

  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (91121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: EMEA s.r.o., IČ 26898101 

  Místo výkonu práce: EMEA s.r.o. - provozovna Zlín, třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: 
Veronika Očadlíková, personalista, tel.: +420 570 570 491, e-mail: 
veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední 

  Doba zaměstnání: od 24.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

pracoviště Zlín Prštné 
- úklid budovy SILA ve Zlíně (Prštné), mytí podlah (na chodbách a ve 
větších prostorech za pomocí stroje), vynášení košů, zametání 
- nižší střední vzdělání, pečlivost a pracovitost 
-nabízíme pravidelnou mzdu + odměny za práci navíc, příspěvek na 
stravování, příspěvek do odměňovacího systému cafeteria, firemní akce 
(dětský den apod.) a přátelský kolektiv 
- pracovní doba lze nastavit po domluvě dle potřeb uchazečky, 
dlouhodobá spolupráce na HPP (aktuálně i jako DPP) 
- své písemné nabídky posílejte na e-mail: veronika.ocadlikova@nwt.cz 

Poslední změna: 
19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž, číslo volného 
místa: 12886970794 

 

Požadovaná profese: Pokojské 

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Jiří Pecha, IČ 18174540 

  Místo výkonu práce: Jiří Pecha - hotel Vyhlídka, Pozlovice 204, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: Bc. Čeněk Kuba, e-mail: manager@vyhlidka.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/12790040731
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  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 18 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pouze ranní směny. Práce v hezkém prostředí. 
Výhody: personální strava, ubytování, hotelové služby wellnes zdarma. 

Poslední změna: 
25.8.2017 01:49:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13205140785 

 

Požadovaná profese: Úklid - prac. Otrokovice 

  
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

  Počet volných míst: 4 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: FORCORP GROUP spol. s r.o., IČ 27841031 

  Místo výkonu práce: 
FORCORP GROUP spol. s r.o. - prac. Otrokovice, tř. Tomáše Bati, tř. 
Tomáše Bati 1656, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Jana Rakusová, tel.: +420 723 612 506, e-mail: prace@forcorp.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 66 do 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Avex, tř. Tomáše Bati č.p. 1656, Otrokovice. 
 
Hledáme šikovné úklidové zaměstnance s týmovým duchem, kterým 
nabídneme ke své práci pohodovou a spolupracující atmosféru 
příjemného kolektivu 
 
Informace o pracovním místě: 
Úklid kanceláří - pravidelný úklid místností a objektů manuálním nebo 
strojním způsobem. Vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků, 
otření omaků na nábytku, úklid sociálního zařízení, otření prachu.  
 
Vyhrazeno pro OZP. 
Požadujeme: Výpis z rejstříku trestů, spolehlivost.  
 
Volejte nebo pište: 723 612 506, prace@forcorp.cz  

Poslední změna: 
7.8.2017 16:15:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc, číslo volného místa: 
13060500787 

 

Požadovaná profese: 
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech (9112) 

  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 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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 do 15.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 500 do 13 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme:  
-fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav  
-aktivní přístup k práci  
-spolehlivost, zodpovědnost  
-ochota pracovat ve směnném provozu (možnost dojíždět na směny i o 
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víkendu) 
 
Nabízíme:  
-pracovní dobu 37,5 hod / týden  
-25 dnů ŘD 
-zaměstnanecké stravování (oběd 30 Kč) 
-zvýhodněné výměnné rekreace  
-přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí  
-práce je vhodná i pro důchodkyně  
 
Dvousměnný provoz - odpolední směna a víkendy ranní směna dle 
rozpisu směn.  
Nástup: možný ihned  

Poslední změna: 
10.7.2017 10:06:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667910747 

 

Požadovaná profese: Pokojská 

  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

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: Milena Hozová, tel.: +420 778 470 031, e-mail: personalni@hotel-harmonie.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.6.2017 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 13 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Nabízené výhody: Ubytování 

Poznámka k volnému 
místu: 

Co očekáváme? 
příjemné vystupování 
odolnost vůči stresu, flexibilitu 
vstřícnost, přátelské a komunikativní chování, jak ve styku s klienty tak i s 
ostatním personálem 
Jaká bude Vaše náplň práce? 
Zajišťuje odpovídající úklid a údržbu prostor HO 
-Zajišťuje generální úklid hotel. pokojů, kuchyňských a ostatních prostor 
náležejících k HO 
Odborně a šetrně zachází s úklidovými stroji 
Nabízíme:  
zázemí silné a stabilní společnosti s 20letým působením na trhu 
odpovídající platové ohodnocení 
možnost ubytování zdarma 
firemní stravování 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:25:08, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12878010710 

 

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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12667910747
mailto:personalni@hotel-harmonie.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12878010710
mailto:prace@pestik.cz


  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
8.6.2017 00:48:02, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12830250723 

 

Požadovaná profese: Pokojská, pracovnice do prádelny 

  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

  Počet volných míst: 3 

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: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 20.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

bezúhonost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat 
samostatně, dobrá komunikace s lidmi, poctivost, čistý trestní rejstřík 
Výhody: zaměstnanecká strava. 
Zájemci se hlásit emailem, osobně nebo telefonicky. 

Poslední změna: 
19.7.2017 00:45:25, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883950796 

 

Požadovaná profese: Pracovník/ce úklidu. 

  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, http://souvk.cz 

  Místo výkonu práce: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky 

  Komu se hlásit: Miloslava Kociánová, tel.: +420 577 006 457, e-mail: ekonom@souvk.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zástup po dobu nemoci. 
Pouze odpolední směny, zkrácený 7-hodinový úvazek. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147730753 

 

Požadovaná profese: Pomocné práce - úklid 

  Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních (91122) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Alzheimercentrum Zlín z.ú., IČ 03461891 

  Místo výkonu práce: Alzheimercentrum Zlín z.ú. - Zlín, Růmy 1393, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ivana Nováčková, e-mail: provoz.zlin@alzheimercentrum.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 15 500 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: pečlivost, schopnost týmové spolupráce, pracovní nasazení. 
O pracovní místo, se mohou ucházet zájemci, kteří chtějí pracovat v 
zařízení pro seniory, mají schopnost empatie, jsou laskaví a mají příjemné 
vystupování. 
Náplň práce: úklidové práce, denní služby 6.00-18.00 hod., turnusově se 
střídá dlouhý a krátký týden. 
Výhody: dotované stravování, profesionalitu. 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13129070766 

 

Požadovaná profese: uklízečka balneoprovozu 

  Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních (91122) 

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: , Zkrácený úvazek, minimálně 25 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 9 500 do 10 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

UKLIZEČKU BALNEOPROVOZU 
 
• jedná se o odpolední provoz od 14 do 20,vhodné pro ženy na MD, 
důchodkyně 
• vaší prací bude úklid balneoprovozu a přilehlých prostor 
* je to práce včetně víkendů, ne však o všech  
 
Nabízíme: 
* motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy) 
• roční odměnu 
• příjemné pracovní prostředí 
• zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa 
• možnost ubytování 
• zajištění stravování 
• příspěvek na dopravu 
Požadujeme: 
* vyučena 
* spolehlivost a zájem pracovat 
* smysl pro pořádek a čistotu 
* trestní bezúhonnost 
* příjemné jednání a vystupování 
* zdravotní způsobilost 
*  
• dle domluvy 

Poslední změna: 
28.7.2017 01:49:13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13060390789 

 

Požadovaná profese: Uklízeč / uklízečka 

  Uklízeči prodejních prostor (91127) 

Pracoviště a kontakty 
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  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: brslica@toyota-
zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 26.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 7 000 do 8 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Přijmeme pracovníka na úklid autosalonu TOYOTA ve Zlíně Loukách. 
Požadujeme doloženou praxi s úklidem, spolehlivost, pracovitost, smysl 
pro pořádek a čistotu.  
První kontakt: telefonicky, e-mailem. 

Poslední změna: 
24.6.2017 02:03:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12920880733 

 

Požadovaná profese: Pomocná síla v kuchyni 

  
Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických 
výrobních prostorech (91124) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: JOSPO a.s., IČ 27692400 

  Místo výkonu práce: 
JOSPO a.s. - pracoviště, areál Barum Continental, Objízdná 1628, 765 02 
Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Monika Blablová, e-mail: blablova@jospo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Čtyřsměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.12.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 500 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: pomocná práce v kuchyni, obsluha myčky 
Požadavky: potravinářský průkaz 
Výhody: zaměstnanecké slevy, benefity 

Poslední změna: 
18.8.2017 02:01:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13169720750 

 

Požadovaná profese: Uklízeči 

  
Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických 
výrobních prostorech (91124) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marie Fusková, IČ 13659057 

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

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 1.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 6 000 do 6 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Úklid provozovny bufetu, cukrárny, výrobního zázemí a prodejny potravin. 
Pracovní doba od 15:00 hodin. 

Poslední změna: 
22.7.2017 02:01:55, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13039640743 

 

mailto:brslica@toyota-zlin.cz
mailto:brslica@toyota-zlin.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12920880733
mailto:blablova@jospo.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13169720750
http://portal.mpsv.cz/vm/13039640743


Požadovaná profese: Účetní 

  Úředníci v oblasti účetnictví (4311) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Helena Škodáková, IČ 48840769 

  Místo výkonu práce: 
Helena Škodáková . provozovna Napajedla, Kvítkovická 1528, 763 61 
Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Martina MACHOVÁ, tel.: +420 734 822 319, e-mail: 
martinamachova74@seznam.cz, adresa: Tasov 86, 696 63 Hroznová Lhota 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost jednoduchého i podvojného účetnictví. 
Životopis posílejte na email: martinamachova74@seznam.cz 

Poslední změna: 
15.7.2017 01:48:45, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011920762 

 

Požadovaná profese: Referenti logistického centra 

  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pipelife Czech, s. r. o., IČ 60709391, http://www.pipelife.cz 

  Místo výkonu práce: Pipelife Czech, s. r. o. - Napajedla, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: 
Lenka Kunzová, tel.: +420 577 111 265,603 144 902, e-mail: 
lenka.kunzova@pipelife.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zpracování objednávek na zboží, zajištění dopravy, řešení 
reklamací, tvorba skladových dokladů – příjem/výdej, fakturace, sledování 
vychystání zboží, komunikace uvnitř firmy o zakázkách 
Požadavky: SŠ vzdělání, praxi v logistice či skladu, spolehlivost, 
pečlivost, rychlost, časovou flexibilitu, zkušenost se SAPem vítána 
Nabízíme: individuální přístup ke každému pracovníkovi, po zapracování 
stálou pracovní smlouvu ve stabilní společnosti s dlouhodobou tradicí, 
týden dovolené navíc, příspěvek na stravování 

Poslední změna: 
30.6.2017 02:01:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12951860787 

 

Požadovaná profese: Skladník/ce. 

  Úředníci ve skladech (43210) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: DIMER, spol. s r. o., IČ 60737573 

  Místo výkonu práce: Zelená 505, Kudlov, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: David Jindra, e-mail: david.jindra@dimer.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 22 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: kompletace zakázek, expedice a příjem výrobků na sklad. 
Požadavky: manuální zručnost, práce na PC /word, excel, flexibilita, 

mailto:martinamachova74@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13011920762
http://www.pipelife.cz/
mailto:lenka.kunzova@pipelife.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12951860787
mailto:david.jindra@dimer.cz


obsluha VZV 
Výhody: stravenky, 4 týdny dovolené, 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13128990741 

 

Požadovaná profese: Referent oddělení Hospodaření s majetkem 

  Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (44191) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 

  Místo výkonu práce: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odbor Odloučené 
pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: JUDr. Libor Tříska, e-mail: libor.triska@uzsvm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Zajišťování správy majetku státu, jeho nabývání, 
uchovávání, prodej a jiné formy dispozice s tímto majetkem v územní 
působnosti Odloučeného pracoviště dle zákona č.219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. 
Požadavky: Aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost, 
spolehlivost, velmi dobrá schopnost komunikace a týmové práce, 
pečlivost, zkušenosti a praxe se správou majetku výhodou, ŘP (sk. B), 
uživatelská znalost práce na PC.  
Upozornění: V případě, že uchazeč nebude vyrozuměn do 30 dnů od data 
přijetí přihlášky, nepostupuje do dalšího kola výběrového řízení. ÚZSVM 
si vyhrazuje právo nesdělovat uchazečům, kteří nebudou vybráni na 
pracovní pozici, která je předmětem výběrového řízení, důvody takového 
rozhodnutí. 

Poslední změna: 
13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12997680774 

 

Požadovaná profese: Referent oddělení Hospodaření s majetkem 

  Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (44191) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 

  Místo výkonu práce: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odbor Odloučené 
pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: JUDr. Libor Tříska, e-mail: libor.triska@uzsvm.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Zajišťování správy majetku státu, jeho nabývání, 
uchovávání, prodej a jiné formy dispozice s tímto majetkem v územní 
působnosti Odloučeného pracoviště dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. 
Požadavky: Aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost, 
spolehlivost, velmi dobrá schopnost komunikace a týmové práce, 
pečlivost, zkušenosti a praxe se správou majetku výhodou, ŘP (sk. B), 
uživatelská znalost práce na PC. Požadované vzdělání v oboru právo.  
Upozornění: V případě, že uchazeč nebude vyrozuměn do 30 dnů od data 
přijetí přihlášky, nepostupuje do dalšího kola výběrového řízení. ÚZSVM 

http://portal.mpsv.cz/vm/13128990741
mailto:libor.triska@uzsvm.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12997680774
mailto:libor.triska@uzsvm.cz


si vyhrazuje právo nesdělovat uchazečům, kteří nebudou vybráni na 
pracovní pozici, která je předmětem výběrového řízení, důvody takového 
rozhodnutí.  

Poslední změna: 
13.7.2017 01:49:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12997690765 

 

Požadovaná profese: Pokladní, administrativní pracovníci 

  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: XLMX obchodní, s. r. o., IČ 62497286 

  Místo výkonu práce: 
XLMX obchodní, s. r. o. - Möbelix Malenovice, třída 3. května 1300, 
Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Ing. Miloš Odvárka, e-mail: manager.zi@moebelix.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na pokladně, péče o zákazníky, zpracovávání kupních 
smluv, práce i o víkendech - polovina víkendů. 
Požadavky: příjemné vystupování 
Hledáme pracovníky na dlouhodobou spolupráci 
 
Výhody: stravenky, sleva na firemní služby a sortiment,  

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182270707 

 

Požadovaná profese: Zástupce vedoucího prodejny 

  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (52220) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Penny Market, s. r. o., IČ 64945880 

  Místo výkonu práce: Penny Market, s. r. o. - Brumov-Bylnice, 1. května 1169, Brumov-Bylnice 

  Komu se hlásit: Ludvík Varmuža, tel.: +420 727 984 489, e-mail: ludvik.varmuza@penny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 21 200 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené, benefitní cafeterie, příspěvek na 
důchodové připojištění 

Poslední změna: 
1.9.2017 01:50:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13240340727 

 

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 1.9.2016 

http://portal.mpsv.cz/vm/12997690765
mailto:manager.zi@moebelix.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13182270707
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http://portal.mpsv.cz/vm/13240340727
mailto:lucie.emrova@fastcr.cz


  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: 
22.9.2016 00:13:53, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10983850776 

 

Požadovaná profese: Velitel ostrahy/vrátný 

  Vrátní (54141) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AVES Servisní a.s., IČ 25329456 

  Místo výkonu práce: AVES Servisní a.s. - Zlín, třída 3. května 1205, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Eva Langerová, tel.: +420 723 618 773, e-mail: 
langerovpersonalnibrno@avesplus.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 22.8.2017 do 21.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 16 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vrátnická činnost, komunikace a řízení zaměstnanců, 
kontrolní činnost podřízených 
Nabízíme HPP, nástup Ihned, příplatek za vedení 3000 Kč/měsíc. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13182340741 

 

Požadovaná profese: Vrátní 

  Vrátní (54141) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Pro Bank Security a.s., IČ 25387901 

  Místo výkonu práce: 
Pro Bank Security a.s. - Malenovice, třída 3. května 1180, Malenovice, 763 
02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Ing. Bronislava Plisková, tel.: +420 773 087 670, e-mail: 
bronislavap@probank.cz 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/10983850776
mailto:langerovpersonalnibrno@avesplus.cz
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 70 do 80 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo je určeno především pro OZP I. a II. st.  
Nepřetržitý provoz, ranní směny 12 hod.  
Podmínkou je uživatelská znalost PC, trestní bezúhonnost. 
Náborový příspěvek až 10 tis. Kč, věrnostní odměny, dlouhodobá 
perspektiva 

Poslední změna: 
13.5.2017 01:03:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12667960702 

 

Požadovaná profese: Vrátní - hlídači 

  Vrátní (54141) 

  Počet volných míst: 2 

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: Mgr. Markéta Mráčková, tel.: +420 577 106 472, e-mail: sasunion@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: komunikativnost, zodpovědnost, beztrestnost, plná 
pohyblivost (obchůzky trvají max. 30min) 
- denní, noční směny 

Poslední změna: 
9.6.2017 01:36:35, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12839670781 

 

Požadovaná profese: Vrátní OZP 

  Vrátní (54141) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093 

  Místo výkonu práce: Bartoň a Partner s.r.o.- Tlumačov, Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Martin Dudák, tel.: +420 735 171 157 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 28.2.2018 

  Mzdové rozpětí: od 9 760 do 12 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní místo vyhrazeno zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním 
postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb. Uchazeč musí mít čistý trestní 
rejstřík, certifikát strážného výhodou. Pracovní doba je rozvržena do 12 
hod. směn 19 - 7 hod. (po-pá), 7 - 19, 19 - 7 hod. (víkendy, svátky). 
Náplň práce: evidence vjíždějících vozidel, obchůzky 
Uchazeč o zaměstnání kontaktuje zaměstnavatele nejdříve telefonicky 
(735 171 157) a domluví si schůzku - nechodit osobně na adresu místa 
výkonu. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964100732 

 

Požadovaná profese: Vrátný/strážný 

http://portal.mpsv.cz/vm/12667960702
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  Vrátní (54141) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: AVES Servisní a.s., IČ 25329456 

  Místo výkonu práce: AVES Servisní a.s. - Zlín, třída 3. května 1205, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Eva Langerová, tel.: +420 723 618 773, e-mail: 
langerovpersonalnibrno@avesplus.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dělené směny 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.8.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vrátnická a pochůzková činnost, hlídání požárního systému, 
12 hodinové směny (denní+noční) 
Požadavky: zdravotní způsobilost,trestní bezúhonnost, příjemné 
vystupování 
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na dopravu, výhodné tarify 
V případě zájmu kontaktujte ve dnech pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 

Poslední změna: 
10.8.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13095070714 

 

Požadovaná profese: Vedoucí registrovaná zdravotní sestra 

  Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví (13424) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Malenovice, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Věra Luptáková, e-mail: dsefata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k 
právním úkonům, platný potravinářský průkaz, platné osvědčení o 
registraci k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 
Schopnost pracovat samostatně, organizační schopnosti, pracovitost, 
zodpovědnost, znalost základní práce na pc, pozitivní vztah k seniorům. 
Náplň práce: provádění zdravotnických a ošetřovatelských úkonů, vedení 
zdravotních a ošetřovatelských spisů, vedení a hodnocení menšího týmu 
pracovníků v přímé péči, komunikace s lékaři a institucemi, individuální 
plánování péče o seniory a jeho hodnocení, vedení dokumentace IP. 
Výhody: příspěvek na ošatné, sleva na zaměstnaneckou stravu, čtvrtletní 
prémie, příspěvek na penzijní připojištění,  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225130739 

 

Požadovaná profese: Zdravotní sestra 

  Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace (322) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ordinace Integrované Medicíny - ORIEM s.r.o., IČ 06074740 

  Místo výkonu práce: U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: MUDr. JANA STODŮLKOVÁ, e-mail: jana@stodulkova.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

mailto:langerovpersonalnibrno@avesplus.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13095070714
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 do 31.5.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Práce na poloviční pracovní úvazek v nadstandardním prostředí špičkově 
vybaveného pracoviště. 
 
Středoškolské vzdělání ve zdravotnictví podmínkou 
Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka - výhodou, není 
podmínkou (angličtina, němčina) 
Svědomitost, nasazení. 
Vůli pracovat v tvůrčím a dynamickém kolektivu renomovaného 
pracoviště. 
 
Náplň práce: zdravotní sestra pro ordinaci Integrované Medicíny 
(akupunktura) ve Zlíně. 
 
Nabízíme: zaměstnanecké benefity, dobré platové podmínky . 

Poslední změna: 
1.6.2017 00:38:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12783630777 

 

Požadovaná profese: Registrovaná zdravotní sestra 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391 

  Místo výkonu práce: 
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Malenovice, 
Tyršova 1108, Malenovice, 763 02 Zlín 4 

  Komu se hlásit: Věra Luptáková, e-mail: dsefata@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 89 do 120 Kč/hod 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k 
právním úkonům, platný potravinářský průkaz, platné osvědčení o 
registraci k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 
Schopnost pracovat samostatně, organizační schopnosti, pracovitost, 
zodpovědnost, znalost základní práce na pc, pozitivní vztah k seniorům. 
Náplň práce: provádění zdravotnických a ošetřovatelských úkonů, vedení 
zdravotních a ošetřovatelských spisů, individuální plánování péče o 
seniory a jeho hodnocení, vedení dokumentace IP. 
Výhody: příspěvek na ošatné, sleva na zaměstnaneckou stravu, čtvrtletní 
prémie, příspěvek na penzijní připojištění,  

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225140730 

 

Požadovaná profese: Registrovaná 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 - sídlo, Potoky 3314, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Michaela Stýblová, e-mail: zlin@cervenykriz.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Dohoda o provedení práce 

http://portal.mpsv.cz/vm/12783630777
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  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost práce na PC, ukončené střední vzdělání s maturitou - 
zdravotní sestra – nutná registrace, nutný ŘP skupiny B – aktivní řidič, 
trestní bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost a loajalita vůči 
zaměstnavateli. 
Náplň práce: práce zdravotní sestry v térénu pro domácí ošetřovatelskou 
péči 

Poslední změna: 
29.4.2017 01:07:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12597370795 

 

Požadovaná profese: Registrovaná 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 - sídlo, Potoky 3314, 760 
01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Michaela Stýblová, e-mail: zlin@cervenykriz.eu 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní 
činnostiDohoda o pracovní činnosti, minimálně 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 80 Kč/hod 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: znalost PC, ukončené střední vzdělání s maturitou - zdravotní 
sestra - nutná registrace, spolehlivost, samostatnost a loajalita vůči 
zaměstnavateli. 
Náplň práce: práce zdravotní sestry v térénu pro Domácí ošetřovatelskou 
péči, trestní bezúhonnost, vhodné I pro osoby v důchodu a na MD. 

Poslední změna: 
20.6.2017 00:47:51, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12890920731 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra s osvědčením 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HVĚZDA, z. ú., IČ 70829560, http://www.sdruzenihvezda.cz 

  Místo výkonu práce: 
HVĚZDA, z. ú. - Malenovice - sídlo, Masarykova 443, Malenovice, 763 02 
Zlín 4 

  Komu se hlásit: 
Marcela Krkůtková, vedoucí středisek Hospic Hvězda a Domov seniorů, 
tel.: +420 720 557 261, e-mail: krhutkova@sdruzenihvezda.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: 
Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 12 
hod. týdně 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

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

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poslední změna: 
3.7.2017 13:35:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12961510735 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra s osvědčením 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 
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  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 1.9.2017 

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

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu. 

Poslední změna: 
21.8.2017 12:07:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13178090783 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra s osvědčením 

  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 20 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

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

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče formou 
ošetřovatelského procesu 

Poslední změna: 
21.8.2017 12:07:31, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13178110765 

 

Požadovaná profese: Všeobecná zdravotní sestra s registrací 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

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: Jana Janečková, e-mail: j.janeckova@nadeje.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 23 500 do 23 500 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: vzdělání odpovídající pozici všeobecná zdravotní sestra s 
registrací, 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. 
Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny, 
nabízíme celý prac. úvazek 
Strukturovaný životopis zašlete na adresu: j.janeckova@nadeje.cz  
CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu 

http://www.sdruzenihvezda.cz/
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uvést: všeobecná zdravotní sestra  

Poslední změna: 
25.5.2017 00:48:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12740290789 

 

Požadovaná profese: Zdravotní sestry 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ordinace Integrované Medicíny - ORIEM s.r.o., IČ 06074740 

  Místo výkonu práce: U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: MUDr. JANA STODŮLKOVÁ, e-mail: jana@stodulkova.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: , Zkrácený úvazek, minimálně 24 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

POžadavky: středoškolské vzdělání ve zdravotnictví podmínkou, aktivní 
znalost alespoň jednoho světového jazyka - výhodou, není podmínkou 
(angličtina, němčina), svědomitost, nasazení, vůli pracovat v tvůrčím a 
dynamickém kolektivu renomovaného pracoviště 
Náplň práce: zdravotní sestra pro ordinaci Integrované Medicíny 
(akupunktura) ve Zlíně  
Výhody: práce na poloviční pracovní úvazek v nadstandardním prostředí 
špičkově vybaveného pracoviště, zaměstnanecké benefity, dobré platové 
podmínky  

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936120791 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra 

  Všeobecné sestry se specializací (2221) 

  Počet volných míst: 10 

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: 
Šmakalová Helena, tel.: +420 577 552 509, e-mail: 
helena.smakalova@bnzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Zkrácený úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: SŠ vzdělání, způsobilost k výkonu povolání podle zákona 
96/2004 Sb. 
Pracovní poměr na dobu určitou. 
Výhody: příspěvek na stravování, náborový příspěvek, možnost ubytování 
na 3 měsíce zdarma a další zaměstnanecké benefity 

Poslední změna: 
17.8.2017 02:04:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9907880798 

 

Požadovaná profese: Všeobecné sestry - gynekologické oddělení 

  Všeobecné sestry se specializací (2221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Nemocnice ATLAS, a. s., IČ 60726636 

  Místo výkonu práce: Nemocnice ATLAS, a. s. - sídlo, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Ing. Ivana Malátová, e-mail: malatova@nemocniceatlas.cz 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 400 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: platnost osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná sestra nebo porodní asistentka, 
znalost práce na PC, výborné komunikační a organizační schopnosti, 
schopnost empatie, příjemné vystupování, zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost 

Poslední změna: 
14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12883980769 

 

Požadovaná profese: Administrativní pracovníci 

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: G - Think media s.r.o., IČ 29351278 

  Místo výkonu práce: G - Think media s.r.o. - Vavrečkova, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Klára Janošová, e-mail: projekty@gthink.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: základní znalost práce na PC (Office), ochota komunikovat a 
učit se novým postupům, dobrá znalost češtiny a její gramatiky. 
Náplň práce: zpracování a korektura textů. 
 

Poslední změna: 
11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983780771 

 

Požadovaná profese: Asistenti prodeje 

  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. Pavla Křížková, e-mail: account@stp-fittings.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: vyřizování objednávek a požadavků zákazníků, tvorba 
dodacích listů a následná fakturace, komunikace se zákazníky a 
dodavateli, podílení se na běžném chodu kanceláře, práce v systému 
Pohoda a SAP. 
Požadavky: samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, 
zodpovědnost, komunikativnost, znalost MS Office (především MS Excel), 
znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost německého 
jazyka výhodou, praxe na obdobné pozici výhodou, znalost SAP výhodou.  
Výhody: flexibilní pracovní doba, seberealizace, zaškolení, atraktivní 
finanční ohodnocení, benefity, práci na HPP, další vzdělávání, firemní 

http://portal.mpsv.cz/vm/12883980769
mailto:projekty@gthink.cz
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http://www.fusamatic.cz/
mailto:account@stp-fittings.cz


akce. 

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964210730 

 

Požadovaná profese: Inženýr kvality 

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

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: 
Bc. Marie Gallagher, personalistka, tel.: +420 577 051 304, e-mail: 
marie.gallagher@viva.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

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: 
 
INŽENÝR KVALITY 
 
Požadujeme: 
- SŠ vzdělání technického směru,  
- praxe v oblasti kvality minimálně 3 roky,  
- praxe v oblasti kontroly a měření, 
- znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1, 
- znalost požadavků v oblasti kvality dle ISO 9 001, TS 16 949,  
- komunikativnost, ochota vzdělávat se,  
- řidičský průkaz skupiny B,  
- schopnost týmové práce, samostatnost a flexibilitu, 
- analytické, organizační a komunikační schopnosti. 
 
Pracovní náplň: 
- zajištění analýz, praktické využití nástrojů kvality (5xProč, Ishikava), 
- rozvoj systému řízení kvality a ochrany životního prostředí IATF,  
- řízení zákaznických reklamací a požadavků, 
- vyhodnocení výsledků kvality, účast u externích i interních auditů,  
- tvorba interní dokumentace a norem. 
 
Nabízíme: 
- práci ve stabilní a prosperující společnosti se silným zázemím, 
- odpovídající platové ohodnocení,  
- mimořádné bonusy formou 13. a 14. platu,  
- širokou možnost vzdělávání, 
- podporu osobního i profesního růstu, 
- odborná školení, týden dovolené navíc, 
- další benefity v rámci sociálního programu. 

Poslední změna: 
17.8.2017 10:26:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13166870793 

 

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: 
klara.ondruskova@jadrnicek.com 

Vlastnosti volného místa 

http://portal.mpsv.cz/vm/12964210730
http://viva.cz/
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 40 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: zkušenost s řízením projektů a komunikace se zákazníky, 
schopnost kvalitně řídit a koordinovat realizační tým, umět předcházet 
problémům a efektivně se rozhodovat, zvládat pracovat v časové tísni, 
orientaci v technické dokumentaci, ochota cestovat, samostatnost a 
flexibilita, ŘP. sk. B  
Pracovní náplň: řízení a koordinace výrobně realizačních týmů a jejich 
vedoucích, osobní dohled nad kvalitou realizací zakázek, spolupráce s 
obchodním oddělením, komunikace se zákazníkem 
Nabízíme: stabilní zázemí v rozrůstající se společnosti, možnost 
vzdělávání a pracovního růstu, platové ohodnocení od vykonané práce, 
procenta z uzavřených zakázek, zaměstnanecké benefity  

Poslední změna: 
4.7.2017 02:11:39, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12964200739 

 

Požadovaná profese: Manažeři exportu 

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RUDOLF JELÍNEK a.s., IČ 49971361, http://www.rjelinek.cz 

  Místo výkonu práce: Razov 472, 763 12 Vizovice 

  Komu se hlásit: Ing. Martin Déva, e-mail: deva@rjelinek.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Předpokladem je perfektní znalost španělského jazyka slovem i písmem - 
rodilý mluvčí, velmi dobrá znalost anglického jazyka, technické vzdělání 
výhodou, znalost sady Microsoft Office.  
Naplň práce: komunikace se zahraničními zákazníky, zodpovědnost za 
zpracování nabídek, vyřizování písemných a telefonních požadavků 
týkajících se obchodních vztahů, vyhledávání nových obchodních 
partnerů, realizace exportních případů 
Výhody: příspěvek na závodní stravování 

Poslední změna: 
15.2.2017 00:34:33, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12000970757 

 

Požadovaná profese: Projektoví manažeři, administrativní pracovníci 

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: NewWaterMeaning s.r.o., IČ 24142689 

  Místo výkonu práce: 
NewWaterMeaning s.r.o. - Otrokovice - Kvítkovice, Zlínská 155, 
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 

  Komu se hlásit: Ing.Karolína Večeřová, e-mail: vecerova@nwm-med.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.11.2017 do 31.10.2018 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, výborné komunikační dovednosti, 
samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost je nutností, počítačovou 

http://portal.mpsv.cz/vm/12964200739
http://www.rjelinek.cz/
mailto:deva@rjelinek.cz
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gramotnost, ŘP skupiny B - aktivní řidič, znalost AJ a RJ výhodou, 
znalost problematiky ISO výhodou 
Nabízíme: dlouhodobou spolupráci na HPP, příjemné a dynamické 
pracovní prostředí 

Poslední změna: 
30.8.2017 01:49:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13225030732 

 

Požadovaná profese: Sales Assistant pro Kazachstán 

  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: Radek Števček, tel.: +420 733 644 497, e-mail: stp@stp-fittings.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: marketingová a obchodní podpora pro zákazníky v 
Kazachstánu 
Požadavky: plynulá znalost Kazašského, Ruského, Anglického jazyka, 
praxe v oboru výhodou, komunikativnost, spolehlivost. Kazašská 
národnost 
Výhody: flexibilní pracovní doba 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147620755 

 

Požadovaná profese: Technickoadministrativní pracovníci 

  Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Marek Pavlík, IČ 73812617 

  Místo výkonu práce: Marek Pavlík - Vodní, Vodní 105, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Personální oddělení, e-mail: personalni@dimapa.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Technickoadministrativní pracovník - prodejce. Požadujeme vysoké 
pracovní nasazení, spolehlivost, technické myšlení, komunikativnost, 
angličtina výhodou, slovenština výhodou - administrace slovenského e-
shopu, častá komunikace se zákazníky 
Nástup možný ihned. 

Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13011880798 

 

Požadovaná profese: Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Audit.brychtová a.s., IČ 29297575 

  Místo výkonu práce: Audit.brychtová a.s. - Zlín, Potoky 206, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Šupinová Monika, e-mail: mail@brychtova.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

http://portal.mpsv.cz/vm/13225030732
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 do 11 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Výhody: středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou, 
základní znalost účetnictví a daňové problematiky výhodou, práce s PC, 
pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost. 
Náplň práce: administrativa, pomocné účetní práce 

Poslední změna: 
14.7.2017 02:00:47, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006440747 

 

Požadovaná profese: Všeobecní administrativní pracovníci (41100) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295 

  Místo výkonu práce: 
GEMINI oční klinika a.s. - Zlín - Příluky, U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín 
1 

  Komu se hlásit: Mrázková Petra, e-mail: mrazkova@gemini.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2017 do 30.9.2018 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Nutná plynulá znalost POLSKÉHO JAZYKA slovem i písmem. 
Znalost práce na PC. 
Praxe na obdobné pozici výhodou. 
Svědomitost , nasazení, vůli pracovat v tvůrčím a dynamickém kolektivu 
renomovaného pracoviště 
 
 
Telefonická komunikace s klienty oční kliniky GEMINI na bázi podávání 
informací, objednávání klientů, apod.  
 
Práce na plný pracovní úvazek v nadstandardním prostředí špičkově 
vybaveného pracoviště v mladém kolektivu, zaměstnanecké benefity, 
dobré platové podmínky. 
 
Zájemci se hlásit e-mailem. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232450747 

 

Požadovaná profese: Administrativní konsultant/ka 

  
Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a 
zpracování textů (41) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Workplacements s.r.o., IČ 01648209 

  Místo výkonu práce: Workplacements s.r.o. - sídlo, třída Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: JIŘÍ VAJDÁK, Jednatel, tel.: +420 601 229 228, e-mail: vajdakj@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 500 do 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Prace na pc, online komunikace (skype/ Viber/WhatsApp) v anglickem 
jazyce s klienty v zahranici. 
Výhody: možnost navýšení platu do 30.000 Kč. 

Poslední změna: 
11.7.2017 01:49:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12983850708 
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Požadovaná profese: Vychovatelé v dětském koutku 

  
Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23593) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Renata Kulesová, IČ 72625279 

  Místo výkonu práce: Renata Kulesová - Zlín, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Lucie Sýkorová, e-mail: lucie@detskykoutek.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní doba: nerovnoměrně rozvržená (krátký - dlouhý týden), směna 
12 hodin, 9:00 - 21:00 hod. 
Požadavky: velmi dobrý vztah k dětem, praxe v práci s dětmi i zájmového 
charakteru, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, středoškolské 
vzdělání nejlépe pedagogického či zdravotního směru, základní 
komunikace AJ. 
Prosíme o zaslání životopisu s označením "ZLÍN" na e-mail: 
lucie@detskykoutek.cz 

Poslední změna: 
13.6.2017 00:48:11, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12853410734 

 

Požadovaná profese: Vychovatelka školní družiny 

  
Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 
potřebami) (23593) 

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: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 5 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 do 30.6.2018 

  Mzdové rozpětí: od 2 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Provoz ranní družiny v základní škole. 
 
Kontaktujte od 3.8.2017 od 9.00 hod 

Poslední změna: 
20.7.2017 02:01:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13033130782 

 

Požadovaná profese: Vychovatelé DD 

  Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (23526) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ 
61716464, http://www.ddspecskolyzlin.cz 

  Místo výkonu práce: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Mgr. Jana Gavendová, e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

mailto:lucie@detskykoutek.cz
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  Mzdové rozpětí: od 22 470 do 25 810 Kč/měsíc 

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

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem č.563/2004 Sb § 
16 odst. 2) v platném znění.  
Toto pracovní místo je zástup za MD a RD. 
Výhody: příspěvek na rekreaci, závodní stravování, 40 dní ŘD 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13232370722 

 

Požadovaná profese: Dělníci potravinářsé výroby 

  Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci (751) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Oldřich Plšek - STAMO, IČ 68083203 

  Místo výkonu práce: Oldřich Plšek - STAMO - Tlumačov, Machovská 912, 763 62 Tlumačov 

  Komu se hlásit: Oldřich PLŠEK, tel.: +420 734 382 202, e-mail: plsekoldrich@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 5.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: 
vaření + příprava pro výrobu rac. výživy (TOFU, TEMPEH). 
Práce vhodná spíše pro muže. 
V případě zájmu kontaktujte zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky od 
7 - 15 hodin. 

Poslední změna: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793420793 

 

Požadovaná profese: Pracovník/pracovnice v pekárně 

  Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci (751) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Přírodní pečivo Staňka Elšíková s.r.o., IČ 29361338 

  Místo výkonu práce: 
Přírodní pečivo Staňka Elšíková s.r.o. Vizovice, Nádražní 1143, 763 12 
Vizovice 

  Komu se hlásit: Svašková, tel.: +420 774 826 887, e-mail: info@prirodnipecivo.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o provedení práce 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 16 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní týden od neděle do čtvrtka 
Zaměstnanecké výhody: sleva na vlastní výrobky 

Poslední změna: 
18.7.2017 01:47:42, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13018220718 

 

Požadovaná profese: Výrobní ředitel plastikářské společnosti 

  Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě (13211) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KONFORM - Plastic, s.r.o., IČ 27666301, http://www.konform-zlin.cz 

  Místo výkonu práce: KONFORM - Plastic, s. r. o., Zlín, Šedesátá 5576, PSČ 760 01 

  Komu se hlásit: Martina Chludová, tel.: +420 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

http://portal.mpsv.cz/vm/13232370722
mailto:plsekoldrich@gmail.com
http://portal.mpsv.cz/vm/12793420793
mailto:info@prirodnipecivo.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/13018220718
http://www.konform-zlin.cz/
mailto:chludova@konform-zlin.cz


  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 45 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zajištění výroby vstřikování plastů v určených lhůtách dle odpovídající 
kvality, optimalizace výroby, neustálé zlepšování procesů a techniky, 
cílevědomé vedení, motivace a kontrola zaměstnanců, zajištění plynulého 
provozu ve výrobě. Vzdělání v oboru průmysl, technologie plastů, 
strojírenství, NJ,AJ výhodou. 

Poslední změna: 
22.8.2017 02:07:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12815940798 

 

Požadovaná profese: PHP programátor - Junior (vhodné i pro absolventy) 

  Vývojáři softwaru (25120) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PP Soft s.r.o., IČ 04419791 

  Místo výkonu práce: PP Soft s.r.o. - Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Petr Procházka, tel.: +420 776 714 651, e-mail: prochazka@pp-soft.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Ve společnosti PP Soft vytváříme profesionální e-shopy na míru. Řešení 
pro B2B i B2C. Mulitiměnovost a multijazyčnost. Více eshopů z jedné 
administrace. Napojení na účetní a skladové systémy. Nenabízíme open 
source, ale náš systém, který můžeme upravit dle potřeb zákazníka. 
Vyvýjíme webové informační systémy pro malé i velké firmy. 
Máme řešení pro fakturaci elektřiny a plynu. Vedení zákazníků a 
komunikace s distributory. 
Informace k pracovní pozici: programování modulů do vlastního CRM 
systému, rozšiřování funkcí e-shopu, příprava šablon a její začlenění do 
systému 
Nástup: ihned 
Požadujeme: znalost PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript a jQuery, 
výhodou znalost frameworku Kohana nebo jiného, HTML5, CSS3, AJ 
alespoň na úrovni čtení techn. Dokumentace, odpovědnost, pečlivost. 
Nabízíme: plat dle zkušeností, práci v mladém kolektivu, občerstvení na 
pracovišti, možnost pracovat i na zahraničních projektech, nástup možný 
ihned. 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114330743 

 

Požadovaná profese: PHP programátor - senior 

  Vývojáři softwaru (25120) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PP Soft s.r.o., IČ 04419791 

  Místo výkonu práce: PP Soft s.r.o. - Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Bc. Petr Procházka, tel.: +420 776 714 651, e-mail: prochazka@pp-soft.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc 

http://portal.mpsv.cz/vm/12815940798
mailto:prochazka@pp-soft.cz
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  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Ve společnosti PP Soft vytváříme profesionální e-shopy na míru. Řešení 
pro B2B i B2C. Mulitiměnovost a multijazyčnost. Více eshopů z jedné 
administrace. Napojení na účetní a skladové systémy. Nenabízíme open 
source, ale náš systém, který můžeme upravit dle potřeb zákazníka. 
Vyvýjíme webové informační systémy pro malé i velké firmy. 
Máme řešení pro fakturaci elektřiny a plynu. Vedení zákazníků a 
komunikace s distributory. 
Informace k pracovní pozici: programování modulů do vlastního CRM 
systému, rozšiřování funkcí e-shopu, příprava šablon a její začlenění do 
systému 
Nástup: ihned 
Požadujeme: výborná znalost PHP5, MySQL, OOP způsob myšlení a práce 
nutný, HTML, CSS, JavaScript a jQuery, znalost frameworku Kohana nebo 
jiného, HTML5, CSS3, SS3 výhodou, práce s Linuxem na úrovni 
administrátora výhodou, AJ alespoň na úrovni čtení techn. Dokumentace, 
odpovědnost, pečlivost. 
Nabízíme: plat dle zkušeností, práci v mladém kolektivu, občerstvení na 
pracovišti, možnost pracovat i na zahraničních projektech, nástup možný 
ihned. 

Poslední změna: 
8.8.2017 01:47:36, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13114320752 

 

Požadovaná profese: Programátor (junior/absolvent) 

  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Microton, s. r. o., IČ 25312464 

  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Lužné - sídlo, Lužné 995, 763 26 Luhačovice 

  Komu se hlásit: 
 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme programátory se znalostí jazyka Java, C# nebo Javascript pro 
vývoj webových a mobilních aplikací. Vaše CV prosím zasílejte mailem na 
uvedenou e-mailovou adresu. Pozice je vhodná i pro absolventy. 

Poslední změna: 
18.7.2017 14:15:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13023370739 

 

Požadovaná profese: Senior Web Developer 

  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Microton, s. r. o., IČ 25312464 

  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, 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: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 50 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme zkušené web developery s dobrou znalostí Javascriptu pro práci 
na inovativní podnikové aplikaci vyvíjené pro jednu z největších 
evropských firem. Nabízíme příjemné pracovní prostředí v budově zlínské 
fakulty informatiky a možnost práce s nejmodernějšími technologiemi 
jako je Angular nebo Typescript. 

http://portal.mpsv.cz/vm/13114320752
http://portal.mpsv.cz/vm/13023370739
mailto:microton@microton.cz


Poslední změna: 
15.8.2017 14:35:46, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13152080718 

 

Požadovaná profese: Web Developer 

  Vývojáři softwaru (25120) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Microton, s. r. o., IČ 25312464 

  Místo výkonu práce: Microton, s. r. o. - Zlín, 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: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme čerstvé absolventy informatiky nebo softwarového inženýrství 
na VŠ pro práci při vývoji webových aplikací. Požadujeme znalost 
webových technologií: HTML/CSS, Javascript.  
Nabízíme práci na pozici vhodné pro rozjezd vaší profesní dráhy, kde 
budete mít dostatečný prostor pro nastudování všech potřebných 
technologií. Budete navíc pracovat v příjemném moderním prostředí 
zlínské fakulty informatiky, a pokud to máte do Zlína daleko, můžete 
pracovat až dva dny v týdnu z domu. 

Poslední změna: 
4.7.2017 12:36:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12969350760 

 

Požadovaná profese: Zahradnické práce - pomocní dělníci 

  Zahradníci a pěstitelé (611) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Dalibor Hykel, IČ 75337959 

  Místo výkonu práce: Kvítková 80, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Dalibor Hykel, tel.: +420 608 884 648, e-mail: hykeldalibor@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 120 do 140 Kč/hod 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: kladný přístup k práci 
Náplň práce: zahradnické práce 

Poslední změna: 
19.7.2017 02:12:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12991820713 

 

Požadovaná profese: Pracovníci zahradního e-shopu 

  Zahradníci floristé a květináři (61133) 

  Počet volných míst: 2 

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 11.1.2016 

http://portal.mpsv.cz/vm/13152080718
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  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: 
12.7.2017 00:45:12, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10045860776 

 

Požadovaná profese: Zahradníci / skladníci 

  Zahradníci krajináři (61132) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Czech Wool company s.r.o., IČ 03922391 

  Místo výkonu práce: Czech Wool company s.r.o. - Zálešná, Zálešná I 1381, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Martin Bernátek, tel.: +420 773 922 298, e-mail: martinbernatek91@gmail.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: ŘP sk. B, znalost práce s PC 
Náplň práce: lehké údržbové práce v oboru zahradnictví (sečení trávy), 
mimo letní sezónu práce ve skladu. 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12935970732 

 

Požadovaná profese: Dělníci ve výrobě 

  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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Vhodné spíše pro ženy manuálně zručné, pečlivé a dobrého zraku.  
Jedná se o čistění kovových dílů po svařování. 
Výhody: příspěvek na stravování 

http://portal.mpsv.cz/vm/10045860776
mailto:martinbernatek91@gmail.com
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Poslední změna: 
15.8.2017 01:49:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13147600773 

 

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 

  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 7.9.2016 

  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: 
7.10.2016 00:13:37, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11389480720 

 

Požadovaná profese: Strojní zámečníci - mechanici 

  Zámečníci strojů (72222) 

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: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 130 do 150 Kč/hod 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: orientace v technické dokumentaci, přesnost, samostatnost, 
chuť učit se novým postupům. 
Výhody: dovoz obědů s dotací zaměstnavatele  

Poslední změna: 
2.6.2017 01:07:14, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12793400714 

 

Požadovaná profese: Strojní zámečník, pracovník servisu 

  Zámečníci strojů (72222) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

http://portal.mpsv.cz/vm/13147600773
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  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

POŽADUJEME: vyučen ve strojním oboru, praxe strojního zámečníka 
vítána, nutná podmínka ŘP sk. B, spolehlivost, samostatnost, pečlivost. 
Montáž automatů a různých aplikací dle výkresové dokumentace. Po 
zapracování možnost střídavé servisní práce ve firmách patřících do 
skupiny TAJMAC v Německu, Francii nebo Itálii, s odpovídajícím 
mzdovým ohodnocením.  
 
NABÍZÍME: zázemí stabilní strojírenské společnosti, zajímavou a 
perspektivní práci, týden dovolené navíc, mzdové ohodnocení dle 
zkušeností a praxe, příspěvek na stravu, životní pojištění, zvýhodněné 
firemní volání, mimopracovní akce a další benefity vyplývající z kolektivní 
smlouvy. 

Poslední změna: 
6.6.2017 01:25:48, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
9180540751 

 

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 1.5.2017 

  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: 
10.5.2017 00:05:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12494620732 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 

  Zámečníci strojů (72222) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., IČ 65278925 

  Místo výkonu práce: Březnice 363, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Kamila Balajková, e-mail: kamila.balajkova@zakoturcin.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 34 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zámečnická práce-dílce ze železa, montážní celky dle 
požadavku zákazníka 
Požadavky: SOU s výučním listem, samostatnost a spolehlivost 
Výhody: pracovní obuv, oděv, příspěvek na dopravu a stravenky, firemní 
akce pro zaměstnance i rodinné příslušníky, roční odměny 

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

http://portal.mpsv.cz/vm/9180540751
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12740190782 
 

Požadovaná profese: Zámečníci 

  Zámečníci strojů (72222) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BESPO STAV družstvo, IČ 27709264 

  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Jurča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: zámečnické práce 
Pracoviště - Zlínský kraj 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:05:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756460786 

 

Požadovaná profese: Zámečníci 

  Zámečníci strojů (72222) 

  Počet volných míst: 2 

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 1.9.2017 

  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 

Poslední změna: 
25.7.2017 01:48:59, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13050390768 

 

Požadovaná profese: Zámečník 

  Zámečníci strojů (72222) 

  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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Zámečník  
Náplň práce: obráběcí práce, montážní práce-montáž různých výrobků z 
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několika komponentů, ruční nářadí sloupová vrtačka. 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102750786 

 

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 

  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 1.10.2016 

  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: 
21.9.2016 00:56:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10989700749 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra v sociálních službách. 

  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (32560) 

  Počet volných míst: 2 

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: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 do 31.8.2018 

  Mzdové rozpětí: od 23 000 do 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: poskytování komplexní odborné zdravotní a 
ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 
Požadujeme: osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, kladný přístup k seniorům, 
flexibilita, zodpovědný přístup, komunikační dovednosti, uživatelská 
znalost v používání PC, ochota pracovat v týmu, občanská a morální 
bezúhonnost, práce v sociálních službách výhodou.  
Nabízíme 5 týdnů dovolené,možnost stravování pro zaměstnance 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936050757 

 

Požadovaná profese: Zdravotnický asistent 

  Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) (32560) 

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 
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  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 do 31.7.2018 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracovní náplň: poskytování komplexní odborné zdravotní a 
ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 
Požadujeme: Vzdělání - SZŠ obor zdravotnický asistent, kladný přístup k 
seniorům, flexibilita, zodpovědný přístup, komunikační dovednosti, 
uživatelská znalost v používání PC, chota pracovat v týmu, občanská a 
morální bezúhonnost, práce v sociálních službách výhodou.  
Nabízíme 5 týdnů dovolené,možnost stravování pro zaměstnance 

Poslední změna: 
28.6.2017 02:02:01, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12936060748 

 

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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Sádrokartonáři (sdk podhledy, příčky) 
 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, 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, Zlínský kraj 

  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 21.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 11 000 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: 
18.8.2017 02:01:50, 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 

http://portal.mpsv.cz/vm/12936060748
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Pracoviště a kontakty 

  Firma: STAMESTA, v. o. s., IČ 26229803 

  Místo výkonu práce: Zlín, tř. T. Bati, prům. areál bud. 22, box 60, 760 01 

  Komu se hlásit: Ihor Silantyev, tel.: +420 773 769 828 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Bez vzdělání 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten 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: 
24.1.2017 01:11:43, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10640170755 

 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PRUKON s.r.o., IČ 47674237 

  Místo výkonu práce: PRUKON s.r.o. - Zlín, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Tomáš Masarik, tel.: +420 778 078 600, e-mail: prukon@prukon.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: Stavební práce - zdění, omítky, obklady, atd. 
Požadujeme samostatnost, vyučení v oboru stavebnictví. 
Kontaktovat e-mailem. 

Poslední změna: 
11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12649450774 

 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STAVAD s.r.o., IČ 27672158 

  Místo výkonu práce: STAVAD s.r.o. - Zlínský kraj, Zlínský kraj 

  Komu se hlásit: David Janků, tel.: +420 739 634 483, e-mail: info@stavad.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 15.5.2017 

  Mzdové rozpětí: od 19 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadujeme: manuální zručnost, časovou flexibilitu, ochotu a chuť učit se 
novým věcem, základní vzdělání, vyučení v oboru není podmínkou. 
Nabízíme: možnost kariérního růstu. 

Poslední změna: 11.5.2017 01:06:15, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
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12649210796 
 

Požadovaná profese: ZEDNÍCI - OBKLADAČI 

  Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (7112) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Ruslan Osiyuk, IČ 68824131 

  Místo výkonu práce: 

Ruslan Osiyuk - 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: Ruslan Osiyuk, tel.: +420 774 489 989, e-mail: rasel555@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 10 000 do 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

ZEDNÍCI - OBLADAČI - místo výkonu: celá ČR. Kontakt: tel. (kdykoliv přes 
den), e-mailem či osobně na adr. Praskolesy 129 (večer). 

Poslední změna: 
27.4.2017 00:47:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Beroun, číslo volného místa: 
11514340769 

 

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 

  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 27.10.2016 

  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: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725830742 

 

Požadovaná profese: Stavební zedníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 5 

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: Marcela Šimčíková, tel.: +420 603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 17.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Náplň práce: zdění, zateplování, obkládání, sádrokartony, výkopové práce 

http://portal.mpsv.cz/vm/12649210796
mailto:rasel555@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11514340769
mailto:info@techeco.cz
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mailto:ebstav@ebstav.cz


místu: Požadavky: samostatnost, praxe v oboru, řidičský průkaz skupiny B 
výhodou 

Poslední změna: 
12.8.2017 00:45:29, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13006450738 

 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REVKOM, s. r. o., IČ 29262674 

  Místo výkonu práce: REVKOM, s. r. o. - Zlín, Zlín 

  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 14.11.2016 

  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: 
19.7.2017 12:35:32, 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 

  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 27.10.2016 

  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: 
10.12.2016 00:44:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11725770796 

 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 3 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Agristav s.r.o., IČ 27204693 

  Místo výkonu práce: Agristav s.r.o. - Zlín, Zlín 

  Komu se hlásit: Yuriy Khalus, tel.: +420 773 855 083, e-mail: agristav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 12 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: výstavba budov 

Poslední změna: 22.2.2017 00:25:06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 

http://portal.mpsv.cz/vm/13006450738
mailto:info@revkom.cz
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12041210722 
 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

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: Marcela Šimčíková, tel.: +420 603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 15.3.2017 

  Mzdové rozpětí: od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště Zlín a okolí 35 km 
Náplň práce: zdění, zateplování, obkládání, sádrokartony, výkopové práce 
Požadavky: samostatnost, praxe v oboru, řidičský průkaz skupiny B 
výhodou 
Výhody: prémie až do 100% platu 

Poslední změna: 
2.4.2017 01:20:50, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12271630730 

 

Požadovaná profese: Zedníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BESPO STAV družstvo, IČ 27709264 

  Místo výkonu práce: BESPO STAV družstvo - Zlínský kraj, Zlín 

  Komu se hlásit: Jurča, e-mail: bespostav@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: stavební práce 
Pracoviště - Zlínský kraj 

Poslední změna: 
25.6.2017 00:45:21, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12756470777 

 

Požadovaná profese: Zedníci, obkladači, fasádníci 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 7 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: BELBANG SERVIS s.r.o., IČ 03808734 

  Místo výkonu práce: Boženy Benešové 1212, 763 61 Napajedla 

  Komu se hlásit: Čevela Miroslav, e-mail: belbang@atlas.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2016 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Pracoviště: Zlínský kraj 
Požadavky: praxe v oboru min. 2 roky, ŘP sk. "B" výhodou 

http://portal.mpsv.cz/vm/12041210722
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Náplň práce: provádění stavebních prací  
Výhody: finanční růst 

Poslední změna: 
6.10.2016 01:17:23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
8679180731 

 

Požadovaná profese: Zedníci, tesaři, pomocné stavební práce 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STAVOSVIT, a.s., IČ 25342410, http://www.stavosvit.cz 

  Místo výkonu práce: Vršava I 2538, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jaroslav Pleca, tel.: +420 603 295 990, e-mail: pleca@stavosvit.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 23 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: osoby se zdravotním postižením (OZP). 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na stavbách společnosti (novostavby, opravy, 
rekonstrukce) 
Pracovní doba: různá (letní a zimní čas) 
Telefonicky Po - Pá 7-12 hod. 

Poslední změna: 
1.8.2017 01:49:34, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764340775 

 

Požadovaná profese: Zedník 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 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: Táňa Dvořáková, e-mail: agentura@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 15.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Samostatný zedník s praxí, který dokáže řešit věci samostatně (zakládání 
příček, osazování futer, vyzdívání, hrubování, perlinka s lepidlem, 
štukování atd.) 
Kontaktujte emailem. 

Poslední změna: 
4.8.2017 02:02:58, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
13102730707 

 

Požadovaná profese: Zedník 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 15 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: SHATA STAV CZ, s.r.o., IČ 25561863 

  Místo výkonu práce: SHATA STAV CZ, s.r.o. - Zlín, Budovatelská 4821, 760 05 Zlín 5 

  Komu se hlásit: 
Yaroslav Shatalin, tel.: +420 573 776 953,733 296 520, e-mail: 
info@shatastav.com 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Pružná pracovní doba 
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  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 7.4.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Hledáme spolehlivé zedníky. 

Poslední změna: 
23.8.2017 18:26:05, 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 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 17 000 do 18 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poslední změna: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
10595950783 

 

Požadovaná profese: Zedník 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  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, 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 1.1.2017 

  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: 
21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875330731 

 

Požadovaná profese: Zedník. 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 2 

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 
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Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: absolventy středních škol. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, 13. plat. Možnost nástupu ihned. 

Poslední změna: 
14.8.2017 10:16:54, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12682840793 

 

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 1.1.2017 

  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: 
21.1.2017 01:47:00, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11875380783 

 

Požadovaná profese: zedník, tesař, pomocné stavební práce 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst: 5 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: STAVOSVIT, a.s., IČ 25342410, http://www.stavosvit.cz 

  Místo výkonu práce: Vršava I 2538, 760 01 Zlín 1 

  Komu se hlásit: Jaroslav Pleca, tel.: +420 603 295 990, e-mail: pleca@stavosvit.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 23 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Náplň práce: práce na stavbách společnosti (novostavby, opravy, 
rekonstrukce) 
 
Požadavky:  
Pracovní doba: různá (letní a zimní čas) 
 
V případě zájmu zaměstnavatele kontaktovat pondělí až pátek od 7 do 12 
hodin. 

Poslední změna: 
30.5.2017 01:04:27, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12764330784 

 

http://portal.mpsv.cz/vm/12682840793
http://www.tvd.cz/
mailto:alena.stefanikova@tvd.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11875380783
http://www.stavosvit.cz/
mailto:pleca@stavosvit.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/12764330784


Požadovaná profese: Stolař 

  Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (752) 

  Počet volných míst: 2 

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: Jana Dvorníková, tel.: +420 576 015 111 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 16 000 do 19 000 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: 
31.8.2017 01:51:19, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12695860715 

 

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 1.10.2016 

  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: 
6.10.2016 01:17:23, 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 1.2.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému Požadavky: zodpovědnost a spolehlivost, výhodou je řízení 

http://www.psg.eu/
http://portal.mpsv.cz/vm/12695860715
mailto:gamahide@seznam.cz
http://portal.mpsv.cz/vm/11309620717
mailto:polak@tcmail.cz


místu: vysokozdvižného vozíku.  
 
Výhody: týden dovolené navíc, stravenky  

Poslední změna: 
26.1.2017 01:25:56, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
11583060710 

 

Požadovaná profese: Zubní instrumentáři 

  Zubní instrumentáři (53294) 

  Počet volných míst: 2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KLINKOVSKAY s.r.o., IČ 29218578 

  Místo výkonu práce: Zlín, Smetanova 773 

  Komu se hlásit: Dis. Edita Klinkovská, e-mail: editaklinkovska@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 7.8.2017 

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: absolvovaný kurz zubní instrumentář, praxe v oboru vítána, 
zájem o obor a jeho znalost, příjemné vystupování, spolehlivost, 
komunikativnost, znalost práce na PC, schopnost čtyřruční práce - 
asistence 
Výhody: příspěvek na stravování, pracovní oděv, školení 

Poslední změna: 
27.6.2017 02:11:18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12927560735 

 

Požadovaná profese: Zubní lékař/ka 

  Zubní lékaři (2261) 

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

Vlastnosti volného místa 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.9.2017 

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: 
absolventy vysokých škol. 
 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému 
místu: 

Požadavky: Absolvované vysokoškolské vzdělání v oboru zubního lékaře, 
praxe vítána, komunikativnost, zájem o obor. 
Nabízíme: Prémie při výdělku ordinace, dovolená 25 dní, stravenky. 
Zájemci zasílejte CV na e-mail: moraviadent@gmail.com 

Poslední změna: 
6.5.2017 01:04:24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa: 
12478110750 
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mailto:editaklinkovska@seznam.cz
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