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VEDOUCÍ ZAK ÁZEK
Nabízíme Vám příležitost stát se součástí realizačního týmu společnosti 
zaměřeného i  na realizace menších pozemních staveb v regionu.

VAŠE ÚKOLY
– řízení a organizace stavebních prací na svěřených zakázkách;
– řízení interního montážního týmu a koordinace dodavatelů prací  
 a materiálů;
– materiálové a technické zabezpečování stavby;
– garance technologických postupů a provádění kontrolních zkoušek  
 u jednotlivých pracovních postupů;

POŽADUJEME
– odpovídající vzdělání stavebního směru – SŠ/VŠ;
– praxe v oblasti realizaci menších stavebních zakázek min. 3 roky;
– autorizace v oboru pozemních staveb výhodou;
– aktivní přístup, ochotu pracovat na svém dalším rozvoji;
– ŘP sk. B

NABÍZÍME
– zaměstnání v perspektivní, dynamicky rostoucí firmě;
– odpovědnou a zajímavou práci;
– prostor pro profesní a kariérní růst;
– pravidelné vzdělávání a odborné kurzy k dosažení vyšší kvalifikace;
– přátelský pracovní kolektiv a odpovídající pracovní vybavení;
– finanční ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům; 
– firemní benefity a výhody

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE SVŮJ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 
na e-mail: prace@cergo.cz  

CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 | Blansko

Diplomovaná všeobecná sestra

ekonomika a poDnikání se zaměřením:
– finanční řízení a zdaňování

– ekonomika nemovitého majetku

cestovní ruch
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Bližší inform
ace naw

w
w

.vassboskovice.cz

prohlídka školy dle domluvy.

získej titul Dis. na voš
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz,  511 123 101, e-mail: skola@vassboskovice.cz

VZPOMÍNKA
8. května 1932 se narodila 

a 10. května 2020 uplynuly tři roky od úmrtí
paní ANNY TRNEČKOVÉ.

V březnu jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
jejího manžela

pana MIROSLAVA TRNEČKY 
ze Suchého.

Vzpomínají rodiny Čížková a Sekaninová

VZPOMÍNKA
Dne 28. 5. 2020 by se dožil 100 let

pan František ŠTRAJT z Adamova,
někdejší technicko-výrobní náměstek podnikového 

ředitele ADASTu.
Zemřel 25. 5. 1984, ve věku 64 let.

Stále vzpomínají dcery Helena a Anna a syn František

VZPOMÍNKA
Tvé kroky utichly i Tvůj hlas, Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 5. června 2020 vzpomeneme nedožité 
osmdesáté narozeniny

pana EDUARDA ŠENKEŘÍKA z Blanska,
bývalého fotbalisty a rybáře. 

Věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka

VZPOMÍNKA
Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 15. května 2020 uplyne 5 roků, kdy nás opustil

pan RUDOLF KLEIN z Blanska.

Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charitě Blansko – MOBILNÍMU HOSPICI za úžasný, lidský 

a profesionální přístup, ochotu a pochopení. Také za všechny služby, které poskytli 
mojí mamince.Velký dík patří LENCE ODEHNALOVÉ, MUDr. Janu Machačovi, 

MUDr. Zuzce Střítecké, Haně Kudové a Ing. Renatě Sedláčkové, DiS
Tomčíková Marcela

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

HODINOVÝ MANŽEL
– nabízím montáže, opravy, 

údržbu a jiné. Zn.: Stavba – dílna 
– zahrada, rychle a levně.

www.hodinovy-manzel-boskovice.cz
tel.: 777 072 947


