Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Míst Mzda

PP vztah

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA - BARISTA/TKA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Číšníci a servírky (51310)

1

21000 - 27500 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2020 - 30.6.2021
Natures Care CZ s.r.o.- TILAK vegetariánská wellness restaurace
Identifikace: KMA305600U
Zámecká č.p. 208, 768 04 Střílky, Škvařilová Jana, tel: 777 456 530, email: provozni@tilakrestaurace.cz
Poznámka: Pracoviště Střílky - wellness restaurace a pizzerie ve Střílkách
- vyučení, praxe výhodou, znalost anglického jazyka výhodou, kladný vztah ke kvalitním potravinám, kávě a
novým dovednostem nutností, zodpovědnost, práce na plný úvazek, zaměstnání na dobu určitou 1 rok s
možností prodloužení, směnnost - střídání krátký/dlouhý týden, pracovní doba 10:00 - 22:00 hod.
- benefity: příjemné pracovní prostředí, možnost naučit se novým věcem, rozvíjet se a profesně růst, každý
den wellness oběd z místních surovin
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: provozni@tilakrestaurace.cz

DELNÍK/DĚLNICE VE VÝROBĚ KOSMETIKY

Střední odborné (vyučen)

Manipulační dělníci ve výrobě (93291)

1

15300 - 18700 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA327180U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kariera@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- lehká výroba kosmetických 100% přírodních BIO výrobků, balení, lepení, příprava
- vyučení, zdravotní průkaz, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
- benefity: obědy zdarma v místě pracoviště, výroba v nových prostorách, klidná a čistá práce, možnost
rozvíjet se a profesně růst
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@naturescare.cz

FAKTRURANT/KA

ÚSO (vyučení s maturitou)

Fakturanti (43115)

1

18000 - 27500 Kč PP plný, PP zkrácený, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA317603U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- náplň práce: zajišťování veškeré administrativy, fakturace, podklady pro účetní a ekonomické oddělení,
komunikace v rámci skupiny, svědomité plnění zadaných úkolů. - požadavky: SŠ vzdělání, nutné jsou
zkušenosti v oblasti fakturace min. 1-2 roky, MS office na uživatelské úrovni, základní znalost anglického
jazyka, zkušenost v oblasti pohledávek a účtování bankovních výpisů, ostatní účetní operace dle potřeby,
schopnost spolupráce v týmu v rámci společných úkolů a zastupování, loajalita, samostatnost, psychickou
odolnost, aktivní přístup, odpovědnost za odvedenou práci, flexibilita
- PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
- benefity: zdravé wellness obědy ve firmení restauraci zdarma, možnost naučit se novým věcem, rozvíjet
se a profesně růst, slevy na firemní produkty
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kancelar@naturescare.cz
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

PP vztah

KUCHAŘ/KA - PIZZAŘ/KA

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

Základní + praktická škola

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

5

21360 - 27500 Kč PP plný, PP zkrácený, 30,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
23.6.2020 - 22.6.2021
Natures Care CZ s.r.o.- TILAK vegetariánská wellness restaurace
Identifikace: KMA317723U
Zámecká č.p. 208, 768 04 Střílky, Škvařilová Jana, tel: 777 456 530, email: provozni@tilakrestaurace.cz
Poznámka: PRACOVIŠTĚ Střílky
- práce ve wellness restauraci a pizzerii ve Střílkách, moderně vybavené pracoviště (nejnovější švédská
pizza pec, švýcarská pánev Frima, konvektomat a další)
- ZŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou, kladný vztah ke kvalitním potravinám a novým dovednostem
nutností, loajalita, zodpovědnost
- práce na plný i zkrácený úvazek (min. 30h/týden.), zaměstnání na dobu určitou 1 rok, směnnost - střídání
krátký/dlouhý týden, pracovní doba 10:00 - 22:00 hod.
- benefity - možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst., každý den wellness oběd z místních
surovin zdarma
- kontakt osobně na pracovišti každé úterý v čase 10:00 - 12:00 hod. nebo své písemné nabídky se
strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: provozni@tilakrestaurace.cz

MANAŽER/KA RESTAURACE

Střední odborné (vyučen)

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) (51512)

1

24700 - 35900 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o.- TILAK vegetariánská wellness restaurace
Identifikace: KMA322920U
Zámecká č.p. 208, 768 04 Střílky, Lusík Vladimír Ing., jednatel, tel: 604 993 717, email:
vladimir.lusik@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- Náplň práce: manažer/ka nekuřácké a wellness restaurace a pizzerie
- Požadujeme: vyučení, praxi v oboru, výborné komunikační a manažerské schopnosti, znalosti
hygienických a provozních předpisů v oblasti stravování, loajalitu, flexibilitu a aktivní přístup, znalost
anglického jazyka výhodou
- benefity: možnost naučit se novým věcem, rozvíjet se a profesně růst, školení nejen v oblasti wellness
gastronomie, každý den wellness oběd z místních surovin
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: provozni@tilakrestaurace.cz

MANAŽER/KA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Střední odborné (vyučen)

Obchodní zástupci (33220)

1

19600 - 29800 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
22.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA312881U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Úlehlová Michelle, email: firma@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- pozice manažer zahraničního obchodu pro 100% přírodní a bio výrobky - bio potraviny a přírodní
kosmetiku. Náplní práce je objednávání surovin, výrobků, komunikace s obchodními partnery v zahraničí.
Aktivní vyhledávání obchodních partnerů i zákazníků. - vyučení, nutná výborná znalost anglického jazyka,
znalost německého jazyka výhodou, zkušenost v oboru výhodou, loajalita, flexibilita a aktivní přístup
- benefity: možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst, každý den wellness oběd z místních
surovin
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: firma@naturescare.cz

29. 6. 2020
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

MARKETING MANAGER/KA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obchodní zástupci (33220)

1

19600 - 29800 Kč PP plný, PP zkrácený, 20,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
22.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA312882U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Úlehlová Michelle, email: firma@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- pozice marketing manager pro 100% přírodní a bio výrobky - bio potraviny a přírodní kosmetiku. Náplní
práce je především marketing pro firemní značky, komunikace s obchodními partnery, komunikace s
koncovými zákazníky. Správa webových stránek, zadávání akčních výrobků, propagace apod.
- vyučení, zkušenost v oboru výhodou, loajalita, flexibilita a aktivní přístup.
- benefity: možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst, každý den wellness oběd z místních
surovin
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: firma@naturescare.cz

MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBY

Bez vzdělání

Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva (62102)

6

17800 Kč

PP plný
4.6.2020 - neurčito
Petr Janásek
Lískovec č.p. 137, 768 05 Koryčany, Janásek Petr, tel: 724 988 828

Jednosměnný provoz
Identifikace: KMA322940U

Poznámka: PRACOVIŠTĚ Lískovec
- náplň práce: těžba a přiblížení dřeva, pěstební činnost, obsluha LKT 80 + lehké opravy
- požadavky: vzdělání není rozhodující, obsluha motorové pily výhodou
- kontakt osobně na pracovišti každé pondělí (7:00-9:00 hod.) nebo kontakt telefonicky kdykoliv

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO ZDRAVOU VÝŽIVU

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Obchodní zástupci (33220)

1

27000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
1.9.2020 - 31.8.2021
D N M company s.r.o. - Koryčany
Identifikace: KMA321761U
Nádražní č.p. 260, 768 05 Koryčany, Blanařová Ilona, obchodní manager, email:
i.blanarova@dnmcompany.cz
Poznámka: pracoviště Koryčany - obchodní zástupce po celé ČR
- náplň práce: nabídka zdravé výživy
- požadavky: min. SŠ vzdělání s maturitou podmínkou, praxe na obdobné pozici podmínkou, ŘP sk. B
nutný - aktivní řidič, znalost práce na PC podmínkou (Word, Excel), komunikativnost (vyjadřovací
schopnosti), reprezentativní vystupování, spolehlivost
- benefity: služební automobil, mobilní telefon, notebook
- doba určitá 1 rok s možností prodloužení, jedná se o práci v terénu (v případě služební cesty společnost
hradí ubytování)
- Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: i.blanarova@dnmcompany.cz. Do
předmětu emailu uveďte název pozice na kterou se hlásíte.

OBSLUHA CNC STROJŮ

Střední odborné (vyučen)

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (8172)

2

21756 Kč

PP plný, 38,75 h/týd.
Dvousměnný provoz
18.6.2020 - 17.6.2021
LIGNIS s.r.o., Lískovec
Identifikace: KMA312921U
Lískovec č.p. 156, 768 05 Koryčany, Boudová Alena, tel: 777 786 513, email: boudova@lignis.cz
Poznámka: PRACOVIŠTĚ Lískovec
- obsluha strojů řízených počítačem
- vyučení, doba určitá 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou, pracovní doba: 6:00-14:00 /
14:00-22:00 hod.,
- benefity: stravenky po uplynutí zkušební doby, HM + prémiová složka mzdy
- kontakt osobně na pracovišti nebo telefonicky Po-Pá (6:00 - 14:30 hod.), příp. své písemné nabídky se
strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: boudova@lignis.cz

29. 6. 2020
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

PP vztah

OBSLUHA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Obchodní referenti (33392)

1

17800 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
3.8.2020 - 31.7.2021
D N M company s.r.o. - Koryčany
Identifikace: KMA328241U
Nádražní č.p. 260, 768 05 Koryčany, Blanařová Ilona, obchodní manager, email:
i.blanarova@dnmcompany.cz
Poznámka: pracoviště Koryčany - bývalé učiliště Koryny
- komunikace se zákazníky - telefonickou i elektronickou formou, obsluha webových stránek - e-shopu,
facebook
- požadavky: SŠ vzdělání, řidičský průkaz "B" podmínkou, práce s PC, dobrá znalost českého
jazyka-gramatiky, profesionální vystupování a reprezentace společnosti
- doba určitá 1 rok s možností prodloužení
- Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: i.blanarova@dnmcompany.cz. Do
předmětu emailu uveďte název pozice na kterou se hlásíte.

POMOCNÍ DĚLNÍCI V OBLASTI VÝSTAVBY BUDOV

Základní + praktická škola

Dělníci v oblasti výstavby budov (93130)

6

18000 - 20000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2020 - neurčito
Pozemní stavby LIŠKA spol. s r.o.
Identifikace: KMA286860U
Chvalnov č.p. 5, Chvalnov-Lísky, 768 05 Koryčany, Liška Libor Ing., jednatel, tel: 737 360 357, email:
pozemni.stavby@centrum.cz
Poznámka: pracoviště Chvalnov-Lísky - zakázky po celé ČR
- ZŠ vzdělání, vhodné i pro absolventy, ŘP sk. B výhodou, práce ve výškách
- kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 20:00 hod.)

POMOCNÝ/Á KUCHAŘ/KA V BIO RESTAURACI

Střední odborné (vyučen)

Pomocní kuchaři (51203)

1

21000 - 27500 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o.- TILAK vegetariánská wellness restaurace
Identifikace: KMA319442U
Zámecká č.p. 208, 768 04 Střílky, Škvařilová Eliška, tel: 608 932 794, email: media@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky - certifikovaná Bio restaurace a pizzerie ve Střílkách
- práce v moderně vybaveném pracovišti (švýcarská pánev FRIMA, konvektomat, nejnovější švédská pizza
pec, a další), práce s kvalitními surovinami z lokálních zdrojů nebo z dovozu např. z Itálie, nabídka
hodnotných pokrmů
nutričně
- vyučení, předchozí praxe výhodou, vztah k práci s kvaltiními potravinami nutností, ochota učit se novým
dovednostem, samostatnost, loajalita a zodpovědnost
- práce na plný úvazek (4:30 hod. - 13:00 hod.) nástup dle dohody
- benefity: možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst, každý den wellness oběd z místních
surovin a Bio káva zdarma
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: media@naturescare.cz

29. 6. 2020

Strana 4

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

PRACOVNÍK(CE) PŘÍPRAVY EXPEDICE - OBLAST ZDRAVÉ VÝŽIVY

Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Odbytoví agenti (33311)

1

17800 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2020 - 30.6.2021
D N M company s.r.o. - Koryčany
Identifikace: KMA328240U
Nádražní č.p. 260, 768 05 Koryčany, Blanařová Ilona, obchodní manager, email:
i.blanarova@dnmcompany.cz
Poznámka: pracoviště Koryčany - bývalé učiliště Koryny
- příprava produktů k expedici, vyzvedávání etiket v grafickém studiu, lepení českých etiket na příchozí
zboží, skládání zboží do regálu
- min. SŠ vzdělání s maturitou, ŘP sk. B nutný - aktivní řidič, znalost AJ výhodou, schopnost práce v
kolektivu, organizační schopnosti
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, PD Po-Pá 7:30-16:00 hod. - možnost
dohody
- Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: i.blanarova@dnmcompany.cz. Do
předmětu emailu uveďte název pozice na kterou se hlásíte.

PRODAVAČ/KA - PRODEJ ZDRAVÉ VÝŽIVY

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239)

1

18500 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2020 - 30.6.2021
D N M company s.r.o. - Střílky
Identifikace: KMA325160U
Zámecká č.p. 202, 768 04 Střílky, Blanařová Ilona, email: info@dnmcompany.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- prodej, komunikace se zákazníky, fakturace, obsluha e-shopu
- SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou, znalost práce na PC, ŘP sk. B - aktivní řidič, organizační
schopnosti, komunikativnost
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, PD Po-Pá 8:00-16:30 hod., nástup možný ihned
- Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: info@dnmcompany.cz. Do předmětu
emailu uveďte název pozice na kterou se hlásíte.

PRODUCT MANAGER/KA

ÚSO (vyučení s maturitou)

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) (24339)

1

19600 - 34800 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA314320U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: Pracoviště Střílky
- organizace výroby nových výrobků (100% přírodní a bio výrobky - bio potraviny a přírodní kosmetika),
vývoj výrobků, jednání s dodavateli obalů a surovin, výroby etiket, propagace
- SŠ vzdělání, dobrá znalost AJ podmínkou, NJ výhodou, zkušenost v oboru výhodou, loajalita, flexibilita,
aktivní přístup, možnost domluvy i na zkrácený úvazek, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností
prodloužení
- benefity: zdravé wellness obědy zdarma, možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: kancelar@naturescare.cz

29. 6. 2020
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

PP vztah

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍCI, ÚDRŽBÁŘI

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

Základní + praktická škola

Provozní zámečníci, údržbáři (72223)

3

22500 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
4.5.2020 - 3.5.2022
ALMAX WORK-Holding, družstvo - agentura práce, Lískovec
Identifikace: KMA325460U
Lískovec č.p. 156, 768 05 Koryčany, Lapotka Pavel, tel: 777 921 594, email: pavel.lapotka@almaxwork.cz
Poznámka: PRACOVIŠTĚ Lískovec
- dlouhodobý pobyt
- základní vzdělání, praxe v oboru, flexibilní přístup k práci, schopnost práce ve třísměnném provozu
- PD Po-Pá 6:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00-6:00 hod., možnost přesčasů, navýšení mzdy po zkušební
době a zapracování se
- Kontakt osobně na pracovišti je možný pouze každé úterý v rozmezí 13:00 - 15:00 hod. nebo kontakt
telefonicky Po-Pá (8:00 - 17:00 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte
na e-mail: pavel.lapotka@almaxwork.cz
Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce.

ŘIDIČ/SKLADNÍK

Střední odborné (vyučen)

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) (83221)

1

18000 - 30000 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA318682U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky - dle zakázek cesty po ČR a SR
- rozvoz zboží do řetězců a velkých prodejen v rámci České a Slovenské Republiky, řízení dodávky do 3,5
tuny, manipulace se zbožím - nakládka/vykládka v místě provozovny firmy, kontrola množství popř. kvality
zboží a obecně odpovědnost za celkovou logistiku skladu, zajištění drobných oprav a údržby budovy v
případě potřeby
- vyučení, nutný řidičský průkaz sk. B - dobré řidičské schopnosti, výhodou praxe v oboru a zkušenost s
řízením VZV, flexibilita, loajalita, důslednost, preciznost, férové jednání, psychickou odolnost, spolehlivost a
dochvilnost.
- benefity: možnost rozvíjet se a profesně růst, každý den wellness oběd z místních surovin, slevy na
firemní produkty
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kancelar@naturescare.cz

ÚDRŽBÁŘ

Základní + praktická škola

Provozní zámečníci, údržbáři (72223)

1

21360 - 30000 Kč PP plný, PP zkrácený, 30,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
10.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA322921U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: PRACOVIŠTĚ Střílky
- Náplň práce: zajišťování drobných oprav a údržby budov.
- Požadujeme: ZŠ vzdělání, flexibilitu, loajalitu, důslednost, preciznost, férové jednání, spolehlivost a
dochvilnost.
- PD: práce převážně v odpoledních hodinách (odpolední směny 14:00 - 22:00 hod.), možnost plného i
zkráceného úvazku, zkrácený úvazek min. 30 hod./týden
- Benefity: každý den wellness oběd z místních surovin
- Kontakt osobně na pracovišti každou středu (9:00 - 11:00 hod.) nebo telefonicky Po-Pá (8:00 - 16:00
hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail:
kancelar@naturescare.cz
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

PP vztah

VEDOUCÍ SERVÍRKA/ČÍSNÍK V BIO RESTAURACI

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) (51512)

1

25000 - 35000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o.- TILAK vegetariánská wellness restaurace
Identifikace: KMA319440U
Zámecká č.p. 208, 768 04 Střílky, Škvařilová Eliška, tel: 608 932 794, email: media@naturescare.cz
Poznámka: Pracoviště Střílky - certifikovaná Bio restaurace a pizzerie ve Střílkách
- práce vedoucí servírky/číšníka v moderně vybaveném pracovišti (italský kávovar, horkovzdušná pražička
kávy), práce s kvalitními surovinami z lokálních zdrojů nebo z dovozu např. z Itálie, nabídka nutričně
hodnotných pokrmů
- vyučení, praxe a zkušenost s řízením ostatních pracovníků nutná, vztah k práci s kvaltiními potravinami a
koncepci služeb, znalost anglického jazyka výhodou, ochota učit se novým dovednostem, samostatnost,
loajalita a zodpovědnost
- práce na plný úvazek na směny (střídání krátký/dlouhý týden, pracovní doba 10:00 - 22:00 hod), nástup
dle dohody
- benefity: možnost naučit se nový věcem, rozvíjet se a profesně růst, každý den wellness oběd z místních
surovin a Bio káva zdarma
- písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: media@naturescare.cz

VEDOUCÍ/SPRÁVCE E-SHOPU

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Správci webu (35140)

1

19600 - 29800 Kč PP plný, PP zkrácený, 20,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA318500U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- vedoucí/správce e-shopu Organic Time, pro 100% přírodní a bio výrobky - bio potraviny a přírodní
kosmetika - www.organictime.cz
-náplň práce: objednávání a naskladňování zboží, fakturace a samotná expedice zboží v případě potřeby,
komunikace s koncovými zákazníky i s obchodními partnery, správa webových stránek, zadávání akčních
výrobků, propagace apod.
- SŠ vzdělání, zkušenosti v oblasti marketingu výhodou, loajalita, flexibilita a aktivní přístup. - benefity:
zdravé wellness obědy ve firemní restauraci zdarma z místních surovin, možnost naučit se nový věcem,
pružná pracovní doba, sleva na firemní produkty
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kancelar@naturescare.cz
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO

PP vztah

VYCHOVATEL/KA

Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (23526)

1

30270 Kč

PP plný, 38,75 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.9.2020 - 31.8.2021
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní Identifikace: KMA328400U
jídelna, Střílky, Zámecká 107
Zámecká č.p. 107, 768 04 Střílky, Malát Vlastimil Bc., tel: 602 796 923, email: malat@vumstrilky.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- Popis práce: Vychovatel vykonává přímou pedagogickou činnost nebo práce související ve výchovném
procesu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy
- Stupeň vzdělání: SŠ/VOŠ/VŠ, se zaměřením na sociální nebo speciální pedagogiku, jinak splnění
kvalifikace vychovatele na dle zákona č. 563/2004 § 16/2 o pedagogických pracovnících
- Další požadované dovednosti: řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC - Word, excel, powerpoint,
nárok na psychickou odolnost vzhledem k práci s dětmi (věk 15-18 let) s uloženou ochrannou nebo
nařízenou ústavní výchovou
- Hrubá měsíční mzda od od 30.270,-Kč na základě odpracovaných let . K platu je dále přiznán
příplatek a po zapracování osobní ohodnocení, bonus - příspěvek z FKSP na stravu a rekreaci, doba
zvláštní
určitá (možnost prodloužení na neurčitou), rozvržení pracovní doby dle harmonogramu vychovatele (krátký,
dlouhý týden, převážně odpolední doba)
- Výběrové řízení: Střílky srpen 2020, termín dle stanovení zaměstnavatele
- Žádosti s přiloženým životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů , zasílejte na mailovou
adresu malat@vumstrilky.cz, Kontaktní osoba, telefon a pracoviště: Bc. Malát Vlastimil 602796923,
malat@vumstrilky.cz

ZAHRADNÍK/CE

Střední odborné (vyučen)

Pomocní pracovníci v zahradnictví (92140)

1

16100 - 23500 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
22.6.2020 - 21.6.2021
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA327300U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kariera@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- Náplň práce: sázení, pletí, sklízení BIO ovoce, zeleniny a bylin, údržba travnatých ploch, drobné údržbové
práce na budovách
- vyučení, zdravotní průkaz výhodou, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
- benefity: obědy zdarma v místě pracoviště, výroba v nových prostorách, klidná a čistá práce, možnost
rozvíjet se a profesně růst
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@naturescare.cz

ZAHRADNÍK/CE - DPP/DPČ

Základní + praktická škola

Pomocní pracovníci v zahradnictví (92140)

1

100 Kč

DPP, DPČ, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2020 - 30.9.2020
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA328320U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kariera@naturescare.cz
Poznámka: pracoviště Střílky
- Náplň práce: sázení, pletí, sklízení BIO ovoce, zeleniny a bylin, údržba travnatých ploch
- základní vzdělání, vhodné i pro absolventy, zdravotní průkaz výhodou
- forma brigády na dohodu o PP nebo dohodu o PČ
- své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@naturescare.cz
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kroměříž
Míst Mzda

PP vztah

ZEDNÍK

Nabídka volných míst, podle doplňkového textu CZ-ISCO
Směnnost

Základní + praktická škola

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

2

21360 - 30000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
10.6.2020 - neurčito
Natures Care CZ s.r.o. - pracoviště
Identifikace: KMA323260U
Zámecká č.p. 73, 768 04 Střílky, Trávníčková Renata, tel: 773 628 873, email: kancelar@naturescare.cz
Poznámka: PRACOVIŠTĚ Střílky, Koryčany
- Náplň práce: výpomoc při výstavbách a rekonstrukcích - stavební činnosti na stavbách ve vlastnictví
majitele firmy
- základní vzdělání, praxe v oboru výhodou, důslednost, preciznost, férové jednání, flexibilitu, spolehlivost a
dochvilnost
- pracovní úvazek plný nebo zkrácený, u zkráceného úvazku min. 30h/týden, směnnost - nerovnoměrná
pracovní doba, dle potřeb zaměstnavatele, PD od 08:00 hod. nebo od 13:00 hod, dle domluvy
- Kontakt osobně na pracovišti každou středu (9:00 - 11:00 hod.) nebo své písemné nabídky se
strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kancelar@naturescare.cz

ZEDNÍK - MONTÁŽNÍK OKEN

Střední odborné (vyučen)

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

3

22000 - 35000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2020 - neurčito
Antonín Bardon
Identifikace: KMA324080U
Nádražní č.p. 393, 768 05 Koryčany, Bardon Antonín, majitel, tel: 777 122 544, email:
montazebardon@seznam.cz
Poznámka: pracoviště převážně ve Zlínském kraji
- vyučení v oboru zedník podmínkou, praxe v oblasti montáží oken výhodou. flexibilita, PD Po-Pá, víkendy
volné, doba určitá 1 rok s možností prodloužení
- kontakt telefonicky Po-Pá kdykoliv, příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na
e-mail: montazebardon@seznam.cz

ZEDNÍK - MONTÉR

Nižší střední odborné

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

5

18000 - 25000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2020 - neurčito
Zdeněk Váňa
Identifikace: KMA297343U
Cetechovice č.p. 84, 768 02 Zdounky, Váňa Zdeněk, tel: 775 717 862, email: montazevana@seznam.cz
Poznámka: Pracoviště - zakázky v rámci celé ČR
- vzdělání nižší střední odborné, vhodné i pro absolventy, ŘP výhodou
- zaměstnavatel zajišťujě dopravu na stavbu, na zakázkách zajišťuje i ubytování
- kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 20:00 hod.)
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