ČÍSLO 7-8/2017

INZERCE

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

nabízíme zaměstnání

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Půjčovna nářadí a stavební mechanizace
v Praze 5 – Radotíně přijme na plný úvazek
servisního mechanika pro opravy a údržbu strojů,
zahradní techniky a vozidel.
Zkušenosti v oboru podmínkou.
Dále požadujeme řidičský průkaz B
a znalost práce na PC. Nabízíme stálý plat,
firemní benefity, skvělé zázemí a dobrý kolektiv.

Bližší info na tel. 602 352 092
Stavební společnost
se sídlem na Praze 5
hledá mzdovou účetní

Náplň práce
Samostatné zpracování mezd, mzdové závěrky a mzdové agendy.
Požadujeme
- min. středoškolské vzdělání ekonomického směru
- praxe v oboru minimálně 1 rok – není podmínkou (firma uhradí náklady na zaučovací kurz)
- pokročilá znalost MS Office
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost
- ostatní zaměstnanecké výhody budou projednány na příjímacím pohovoru
Kontakt:
REVIS-Praha spol. s r.o.
Tel: 251 910 071
Výpadová 317/19
E-mail: tereza.mala@revis.cz
153 00 Praha 5 – Radotín
Kontaktní osoba: Ing. Jana Vajdová

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře
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Požadujeme:
Nabízíme:
» vyučení či praxe v oboru » práci na plný nebo částečný úvazek
» strukturovaný životopis » směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
» 5 týdnů dovolené
» nástup možný od 21. 8. 2017

MICHAL VAVŘIČKA

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle
Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

���������

SERVISNÍ MECHANIK

pro zpracování účetních dokladů
- hlavní pracovní poměr
- těší se na Vás Velkoobchod
potraviny - drogerie RATIO

STRANA 5

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00
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PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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www.kyperskegrilovacisystemy.cz
- na území ČR přichází revoluce v grilování právě v grilovací sezóně
- dovoz patentovaných grilů přímo od výrobce z Kypru
- jedinečný systém samo funkčního grilování založený na rotačním
osystému poháněným motorem – nový rozměr grilování
- na grilech je možné si ugrilovat prakticky cokoliv: vlastní pravé
Souvla, Souvlaki, ale i klasické malé a velké špízy, steaky, ryby,
celou drůbež, grilovanou zeleninu, houby, sýry apod. (více na webu)

NA VŠE JE DOPRAVA ZDARMA A KAŽDÝ KUPUJÍCÍ OBDRŽÍ DÁRKY!!!
Podívejte se na naše Webové stránky/E-shop nebo nás kontaktujte na:
723 186 545
www.kyperskegrilovacisystemy.cz
ZAVÁDĚCÍ SUPER
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
CENY!!!
www.facebook.com/kyperskegrilovacisystemy

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno
Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti
» podzimní semestr začíná
18.9. 2017 a končí 2.2. 2018
» jazykové kurzy pro dospělé
pouze 3 000 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE,
IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» Nově: kurz angličtiny pro 1.- 2. třídu ZŠ s rodilým mluvčím
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny,
němčiny a španělštiny

28. 8 – 1.9. 2017
Příměstský jazykový tábor pro děti

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com

