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P�IJMEME

SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• až 20.000 K� • pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz
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Žďárská radnice v roce 2017 zdvoj-
násobí počet lidí zaměstnaných 
v oblasti veřejně prospěšných prací. 

Chce tak mít vlastní městskou sku-
pinu, která pomáhá s údržbou mobi-
liáře  a úklidem prostranství. 

„Dnes máme ve stavu pět pracovníků 
VPP, kteří provádí pro město drobné 
práce v komunálu a zeleni, jako jsou  
úklidy, zametání a shrabování listí, či  
opravy a nátěry mobiliáře. A ukáza-
lo se, že to funguje, a lidé si této práce 
váží,“ informoval v závěru loňského 
roku starosta Zdeněk Navrátil. 

Navýšení počtu míst je tedy šan-
cí i pro ty, kteří dlouhodobě nemají 
práci. 

Veřejně prospěšnými pracemi se 
rozumí časově omezené pracov-
ní příležitosti, vytvářené nejdéle na 
24 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, a to i opakovaně, k pracov-
nímu umístění uchazečů o zaměst-
nání. 

Úřad práce poskytuje městu nebo 
obecně prospěšným institucím na 
vytvořená místa příspěvek. -lko-

Násobí počet lidí na veřejně 
prospěšné práce

ŽĎÁR nad SÁZAVOU, Havlíčkovo nám. 152/4
NBC - bývalý Odborový dům

www.modaprostejov.cz

SLEVA

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty, 
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč! 
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!
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SLEVYze
NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!


