HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

úterý 8. 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.

−

V pátek 4. února byla v Židlochovicích nalezena brašna s videokamerou. Majitel si ji může vyzvednout na
podatelně Městského úřadu, Nádražní 750.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

Městské kulturní středisko vás zve na Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem: Když panda tančí.
Představení se bude konat ve čtvrtek 10. února od 18:30 hodin v sále Komunitního centra. Vstupné je 100
Kč, prodej vstupenek na místě.

Inzerce:
−

Obchodní společnost VALPAST CZ, s. r. o. přijme do pracovního poměru na plný úvazek správce
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., ST 9.2., PÁ 11.2.

−

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.

−

−

Po zimní přestávce pro vás 10. února opět otevíráme zahradnické centrum Hortis Židlochovice. Pro
úspěšné zahájení jarní sezony máme připraveno vše potřebné: osiva, hnojiva, substráty, sadbovače a jarní
cibuloviny. Těšíme se na Vaši návštěvu od pondělí do soboty od 8:00 do 17:00 hodin. ÚT 8.2., ST 9.2., ČT
10.2.
Společnost LAC v Židlochovicích s jednosměnným provozem hledá nové kolegy a kolegyně do výroby i
kanceláří. Konkrétně na pozice: montážník, lakýrník, elektrikář, konstruktér kovo a konstruktér elektro.
Životopisy můžete posílat na email: prace@lac.cz Pro bližší informace volejte na tel.: 724 402 008 nebo
navštivte naše stránky www.lac.cz/kariera. ÚT 8.2., PÁ 11.2.

−

Mezinárodní společnost Westfalia Metal přijme do svého týmu v Hustopečích absolventy i zkušené
profesionály na pozice ve výrobě - s praxí i bez: Operátor výroby, Ruční montáž, Obsluha strojů, Svařování
ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu). Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí. Více
informací: na Facebooku nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. ST 9.2., PÁ 11.2., PO 14.2.,
ST 16.2.

−

Cukrářská výrobna D-Kejk, Nivka 304, Nosislav nabízí možnost objednávky Valentýnského setu dezertů, vína
a růže. Nabídku najdete na webu www.d-kejk.cz Pro mlsouny bude mít v únoru otevřeno každý víkend od
13:00 do 18:00 se spoustou dezertů, cukrovinek a teplých nápojů. Týdenní menu najdete na webu. ÚT 8.2.,
ST 9.2., PÁ 11.2.

