HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

středa 2. února 2022

Informace z radnice:
−

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce března je nutno uhradit POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSA.
Poplatky lze hradit osobně na pokladně MěÚ Židlochovice, případně převodem. Podrobné informace
naleznete na stránkách města v sekci Aktuality.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−
Upozorňujeme občany, že na všechny pořádané akce se vztahují aktuální preventivní opatření proti šíření
nemoci Covid 19 vydaná ministerstvem zdravotnictví ČR.
Inzerce:
−

Do Senior Parku v Medlově hledáme vedoucího pracovníka, který bude odpovídat za provoz, řízení,
organizování, plánování a kontrolu činností. Bližší informace na tel.: 775 534 937. ČT 3.2.

−

Moderní strojírenská firma s plně klimatizovaným provozem Elakov Production v Nosislavi hledá pracovnici
na poloviční úvazek na úklidové práce kancelářských, společných a ostatních prostor. Nástup možný
ihned. Zájemci se mohou hlásit přímo ve firmě Elakov Production v Nosislavi nebo na tel. číslo: 777 829 577.
ST 2.2.

−

Prodejna ZEMAN Maso uzeniny vás zve do své nově zrekonstruované prodejny v Židlochovicích. Těšíme se

−

Obchodní společnost VALPAST CZ, s. r. o. přijme do pracovního poměru na plný úvazek správce

na vás od 2. února od 7:00 do 18:00 hodin. ÚT 1.2., ST 2.2.
skladového areálu v Hrušovanech u Brna. Nástup v průběhu měsíce března a dubna. Podrobnější
informace poskytne pan Betáš na tel.: 724 217 501. Více informací o společnosti najdete na
www.valplast.cz. ST 2.2., ČT 3.2., PO 7.2., ST 9.2.
−

Společnost Moravia Propag rozšiřuje stávající tým a hledá do svého nového servisního střediska v Jalovisku
u Měnína posily na pozice Servisního technika a Skladníka. Jedná se o práci na jednosměnný provoz
s flexibilní pracovní dobou a volnými víkendy. Více informací na tel.: 735 747 153, webových stránkách
www.moraviapropag.cz, nebo přímo na pobočce v Jalovisku. ST 2.2., ČT 3.2., ÚT 8.2., ČT 10.2.

−

Společnost Staphyt hledá pracovníka / pracovnici na pozici polního pokusníka v Měníně. Bližší informace
na tel.: 774 412 555. ÚT 1.2., ST 2.2., ČT 3.2.

