Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)
Asistent
obchodného
vedúceho (5)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Lucia Gáliková(M. M.
Hodžu 22, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.
Lucia Gáliková (tel.:
+421918626427, e-mail:
asistentgalikova@gmail.com)

Mzda - forma
(od-do)
dohodou (-)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v mladom kolektíve udí vhodná ako privyrobenie si
popri škole, ne/zamestnaní alebo ako hlavná činnosť.
- vhodnejšie pre uchádzača od 18 rokov
Náplň práce: personalistika, chod kancelárie, komunikácia, administratíva, práca
na PC
- Plat: 150-700 € pod a výberu privyrobenia alebo ako hlavná činnosť
- možnosť kariérneho postupu
V prípade záujmu poslať životopis s tel. kontaktom na mail: galiklucia@gmail.com
Ak sa vám od nás nikto neozval je možné, že váš životopis neprišiel. Pošlite ho ešte
raz. Ďakujem

Asistent
ošetrovate a (2)

Centrum sociálnych
služieb EDEN(Sady
M.R. Štefánika 66/3,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 732 775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ).

Asistent
ošetrovate a v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)

Centrum sociálnych
služieb EDEN(Sady
M.R. Štefánika 66/3,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 732 775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka
požadované absolvovanie kurzu opatrovania v rozsahu 220 hodín
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Asistent/ka (1)

Mgr. Mária
Bendíková(Palúčanská
616/59, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0918 530 714, e-mail:
majka.bendik1@gmail.com)

Asistent/ka pre
zahraničný
nákup/import (1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s PC /excel, word, power point/, administratívne
práce, manažovanie chodu kancelárie, pošta, zakladanie spisov. Prosíme zasielať
životopisy mailom. Pracovná pozícia realizovaná v rámci projektu §54- Praxou k
zamestnaniu- UoZ do 29 rokov, minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ a UoZ do 25
rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ, polovičný pracovný úväzok.

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent/ka pre zahraničný nákup/import
spracovanie a vedenie agendy nákupu, vyjednávanie cien, kontrola faktúr, logistika,
tvorba obalov, testovanie produktov
znalosť anglického jazyka aktívne, logistika, vyhodnocovanie ponúk zo zahraničia,
vedenie agendy nákupu, vyh adávanie nových dodávate ov,
znalosť sortimentu chovate ských potrieb, fakturácie, skladové hospodárstvo, dobré
org. schopnosti aj pod časovým tlakom
je potrebné zaslať žiadosť+životopis+motivačný list v SJ aj AJ na pam@tatrapet.sk
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Asistent/ka pre
zahraničný
obchod a export
(1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Autoelektrikár
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Autoservis AES,
s.r.o.(Štefánikova 2317,
Liptovský Mikuláš 5,
03105)

(tel.: +421 905 309 055, e-mail:
lrakyta@autoservisaes.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Autoklampiar (1)

Autoservis AES,
s.r.o.(Štefánikova 2317,
Lipt. Mikulá, 03101)

(tel.: 0905 309 055, 044/5521 214,
e-mail: lrakyta@autoservisaes.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava karosérií po havárii - zváranie
zváračský preukaz podmienka

Automechanik
(1)

SEVYT
s.r.o.(Starohorského
10, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: +421 905 462 136, e-mail:
sevyt@slovanet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Automechanik
(1)

Ľubomír Uhel - AUTOMOTO-DIELYSERVIS(Hurbanova
2073/11, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0905 357 963, e-mail:
l.uhel@autouhel.sk)

za hodinu (4 4.5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

3

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne získavanie nových zákazníkov, starostlivosť o
stálych zákazníkov, výkon činností v oblasti marketingu, vedenie admin.agendy
spojenej s prideleným portfóliom, príprava a účasť na zahraničných ve trhoch a
výstavách, udržiavanie existujúcich partnerstiev a obchodných vzťahov, pravidelné
spracovanie a vyhodnotenie analýz (predaja, trhov, médií, atď.), vypracovanie
ponúk a prezentácii.
Vysoká schopnosť obchodného vyjednávania a rokovania na medzinárodnej úrovni,
príprava a vedenie prezentácie na úrovni medzinárodného obchodu, znalosť
základných geografických štruktúr.
Znalosť sortimentu chovate ských potrieb, ve mi dobré organizačné schopnosti a
zvládanie plnenia pracovných povinností aj pod časovým tlakom.
Potrebné je zaslať žiadosť v SJ a AJ + životopis v SJ a AJ na e-mail:
pam@tatrapet.sk

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy automobilov

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava motorových vozidiel

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Automechanik
(2)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 802 231, e-mail:
riaditel@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Barman/ka,
čašník/čka (2)

Mgr. Stanislav Švanda
- ES ŠPORT(Liptovský
Hrádok , Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421 902 213 998, e-mail:
stanley@Lmn.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; barman, čašník/čka
práca za barom, príprava káv, nápojov, obsluha hostí

Bezpečnostný
pracovník (2)

SECURITAS SK,
s.r.o.(xxx xxx,
Liptovský Hrádok,
00000)

Andrej Hájovský (tel.:
+421910874743, e-mail:
andrej.hajovsky@securitas.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných bezpečnostných pracovníkov, ktorých
náplňou práce bude:
- zabezpečovanie ochrany majetku alebo osôb,
- obsluhovanie bezpečnostných zariadení, monitorovanie kamerového a
bezpečnostného systému,
- ochrana súkromného majetku pred poškodením, znehodnotením a odcudzením,
- preventívna kontrola osôb pri vstupe do strážených objektov,
- vykonávanie pravidelných obchôdzok zvereného objektu,
- spolupráca so zložkami policajného, hasičského a záchranného zboru,
- kontrolovanie a zabraňovanie nepovoleným vstupom a vstupom s nepovolenými
predmetmi,
- dodržiavanie pokynov nadriadeného pracovníka bezpečnostnej služby.

Biológ, botanik
(1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

4

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba a oprava motorových vozidiel

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Call Center
Specialist (3)

Garnet Peers
Corporate, s.r.o.(Pod
Stráňou 338, Liptovský
Ján, 03203)

(tel.: 0905 473 333, e-mail:
urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - aktívny sales calling (predaj výrobkov a služieb)
- pasívny sales calling (získavanie kontaktov a dohodovanie stretnutí pre managera)
- marketingový calling
- informatívny calling
- overovanie spokojnosti- bez nutnosti predchádzajúcich obchodných skúseností !!!
– hlavný je pre nás postoj a osobnosť človeka – komunikatívnosť a presvedčivosť;
nadštandardné podmienky + pracovné výhody- zabezpečenie CallCenter Academy®
(odhalíte svoje obchodné a telefonické maximum); práca v motivačnom prostredí a
kolektíve; flexibilná pracovná doba; možnosť pracovať aj z domu

Chovate
hovädzieho
dobytka, krmič
(1)

Farma Východná
p.d.(Východná 465,
03232)

(tel.: 0911 407 497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie HD, pomocné práce- čistenie priestorov, vývoz
mašta ného hnoja a zhrňovanie, obsluha kŕmneho voza; prax je vítaná, požadujeme
VP sk. T, strojnícky preukaz. Kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý
prístup.

Chyžná (1)

Cestovná kancelária
Best Place s. r.
o.(Pavčina Lehota chatová osada 20,
Pavčina Lehota, 03101)

Ing. Martina Krajčiová (tel.:
+421905236657, e-mail:
info@svkd.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. Upratovanie ubytovacích zariadení - chát v Pavčinej
Lehote.
2. Ubytovanie klientov cestovnej kancelárie a ubytovacích zariadení v správe
cestovnej kancelárie:
- komunikácia s klientmi a riešenie potrieb klientov pod a aktuálnej potreby,
pripravovanie dokladov pre nástup klientov.

Chyžná (1)

Ing. Imrich Zachar TECHNOPROMPT(Pa
dlých Hrdinov 76,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie hotelových priestorov, príprava izieb pre hostí
pracovná pozícia realizovaná v rámci projektu: len pre evidovaných uchádzačov o
zamestnanie do 29 rokov, min. pol roka v evidencii

Chyžná (1)

Liptov Inn,
s.r.o.(Malatíny 88,
Malatíny, 03215)

(tel.: 0905 616 136, e-mail:
rajska.lektor@gmail.com)

za mesiac
(460 - 480)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná- upratovanie chát, exteriéru pri chatách- gril,
terasa a pod. Uvedené pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- mentorované
zamestnávanie- UoZ do 25 rokov, min. 3 mesiace v evidencii UoZ; UoZ do 29 rokov,
min. 6 mesiacov v evidencii UoZ.

Chyžná (1)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Jánska dolina
438, Liptovský Ján,
03203)

Mária Švandová (tel.:
+421905921952, e-mail:
mherichova@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

5

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 11-SEP-17 ; dodržiavanie hygienických štandardov hotela,
prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, vykonávanie dohodnutých upratovacích
činností

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Chyžná (1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(FIS Hotel ,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok 1 404/,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Holiday
Village Tatralandia,
Ráztocká 21, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a
ostatných pridelených priestorov
- Starostivosť o zverené izby, vrátane výmeny poste nej bielizne
Stredoškolské vzdelanie bez maturity, prax na pozícii min. 1 rok, znalosť ruského a
po ského jazyka výhodou, profesionálny a zodpovedný prístup k práci, príjemné
vystupovanie, komunikatívnosť, samostatnosť, ústretovosť, časová flexibilita, dobrý
zdravotný stav. Výhodou je trvalý pobyt v okolí. Ubytovanie neposkytujeme.

Cukrár,
cukrárka (3)

TATRAPEKO,
a.s.(Fabriky 51,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ivona Uhliarová (tel.:
+4210908915829, fax:
044/5222360 ,tel., e-mail:
iuhliarova@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; cukrárske práce, krájanie, plnenie zákuskov

Cukrár/ka (1)

Pralinka+,
s.r.o.(Liptovský
Trnovec 252, Liptovský
Trnovec, 03101)

(tel.: 0905 668 529, 044/5520938)

za mesiac
(600 - 700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba zákuskov, toriet

Cukrár/ka (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel Tri
Studničky**** 1,
Demänovská Dolina,
03101)

Barbora Mitašová (tel.:
+421904743957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

6

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, reštaurácie a spoločných priestorov v
štvorhviezdičkovom hoteli Fis v Jasnej.

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb, pranie poste nej blielizne, dodržiavanie
hygienických štandardov,

aspoň 3
mesiace

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a priestorov hotela.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava cukrárenských výrobkov, zákuskov, sladkých a
múčnych jedál a špecialít kuchyne v štvorhviezdičkovom hoteli pod a pokynov
šéfkuchára,
- podie anie sa na zabezpečovaní gastronomických spoločenských podujatí,
inventarizácii tovaru a materiálu atď.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Delič vstupného
materiálu (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; delič vstupného materiálu, SŠ - strojárskeho resp.
príbuzného zamerania výhodou,
zodpovednosť, spo ahlivosť, svedomitosť, precíznosť
manuálna zručnosť,
dochví nosť, nekonflitnosť, flexibilita

Delič vstupného
materiálu (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pripravenie vstupného materiálu na deliacu linku,
- nahodenie nožov a podložiek,
- zapnutie/vypnutie deliacej linky,
- uskladanie nadelených pások ,
- čistenie, výmena filcov a pomocných seperátov,
- práca s mostovým a otočným žeriavom.

Dispečer (-ka )
(1)

LUKRI
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ľuboslav Kristel (tel.:
+421905647409, e-mail:
majitel@lukri.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca v špedičnom programe,
- riadenie a koordinácia práce vodičov,
- komunikácia so zákazníkmi v EÚ, aktívne vyťažovanie vlastných vozidiel.

Dojič/dojička (1)

Farma Východná
p.d.(Východná 465,
03232)

(tel.: +421 903 527 475, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup
prax vítaná
práca na zmeny: 04:00-8:00, 12:00-16:00, 20:00-24:00
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Požadované
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Požad.
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Dojič/ka (1)

Farma Východná
p.d.(Východná 465,
03232)

(tel.: 0911 407 497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Ekonóm (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 443,
Liptovská Porúbka,
03301)

(tel.: 0917 354 632, e-mail:
kuffova@gmail.com)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vystavovanie a účtovanie faktúr, spracovanie miezd v
programe Olymp, administratíva, sledovanie legislatívnych zmien v oblasti
účtovníctva, spracovanie daňových priznaní v programe Omega (DPH, Daň z
príjmu PO, Daň z motor. vozidiel), vedenie podvojného účtovníctva. Prax v odbore
ekonóm minimálne 2 roky. Mzdové účtovníctvo- pokročilý; podvojné účtovníctvopokročilý; fakturácia- pokročilý; pokladňa- pokročilý; hospodárska
korešpondencia- pokročilý.

Elektrikár (2)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž kabeláže a elektro komponentov pod a schémy,
oprava chýb na montovaných zariadeniach.

Elektrikár /
Údržbár (1)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Liptovský
Trnovec 22, Liptovský
Trnovec, 03222)

Ing. Vlasta Romanová (tel.:
+421445570550, e-mail:
komunikacia@spg.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni. Prax vítaná; kladný vzťah k zvieratám,
zodpovedný a spo ahlivý prístup.
Pracovný čas: 4:00 hod.-8:00 hod.; 12:00 hod.-16:00 hod.; 20:00 hod.-24:00 hod.

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozumiete sa elektrike a máte spôsobilosť minimálne § 22
alebo vyššie? Ste manuálne a technicky zručný? Považujete sa za kutila? Baví vás
opravovať veci? Dokážete si poradiť s inštaláciou vody, elektriky a drobnými
stavebnými prácami? Nerobí vám problém fyzická práca? Radi sa staráte o stromy
a zeleň? Nevyžadujeme vzdelanie, ale praktické skúsenosti.
Náplň práce:
- údržbárske práce - zabezpečenie starostlivosti údržby a opráv
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- drobné opravy - kontrola a údržba elektrických zariadení
- ďalšie činnosti s prevádzkou a údržbou
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Elektromechanik
(4)

IN - CITY Manpower,
s. r. o.(Pálenica 53/79 ,
Liptovský Hrádok,
03317)

(tel.: 0908 924031, e-mail:
kaliska@incitysro.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž,
jemná montáž, krimpovanie kontaktov na káble, premeriavanie, spájkovanie,
zostavovanie a montáž elektrotech. výrobkov, zapojenie meracích, ovládacích
prístrojov.
Potrebná je manuálna zručnosť / jemná motorika, vhodné aj pre absolventov.
Pracovná zmluva na dobu určitú 1.1.2017 do 31.10.2017 so skúšobnou dobou 3
mesiace, práca na 2 zmeny - vyučený elektromechanik vítaný, prax v elektro odbore
vítaná.
Pred pohovorom v spoločnosti Eltek prosím kontaktovať: p. Kaliská t.č.: 0908 924
031 e-mail: kaliska@incitysro.sk
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 04.09.2017 o 9:00 hod.
na č.dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

Elektromechanik
(6)

IN - CITY Manpower,
s. r. o.(Pálenica 53/79 ,
Liptovský Hrádok,
03317)

(tel.: 0908924031, e-mail:
kaliska@incitysro.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná zmluva na dobu určitú do 31.12.2017 so
skušobnou dobou 3 mesiace, práca na dve zmeny, prax vítaná.
Práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre elektrotechnické výrobky a
systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž, jemná montáž, krimpovanie
kontaktov na káble, premeriavanie, spájkovanie, zostavovanie a montáž elektrotech.
výrobkov, zapojenie meracích, ovládacích prístrojov.
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 31.07.2017 o 09:00 v
zasadačke č. 101; potrebné priniesť životopis.
Práca vhodná pre ženy aj absolventov.

Elektromontér
(2)

BELLA - ELEKTRO,
s.r.o.(Borbisova 2/417,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vladimír Bella (tel.:
+421910649135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Elektrotechnik stavebný a
prevádzkový
elektrikár (10)

RELATED SERVICES
s.r.o.(Garbiarska 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 707 074, e-mail:
uricek.marian@gmail.com)

za mesiac
(567 - 600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ukončené stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v
študijnom odbore elektrikár.
Miesto výkonu práce - celá SR.

Expedient (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 888 234, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie a príprava hotových výrobkov na rozvozné linky,
nahrávanie objednávok a dodacích listov
základy práce s PC, dobrý zdravotný stav

9

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalácie - elektromontáže.
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Expedient/ka (1)

K & M, a.s.(J.Rumana
7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180)

Expedientka (1)

(tel.: 0918 625 066, e-mail:
sekretar@telem.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pokročilá znalosť práce s PC, vystavovanie dodacích listov
v účtovnom programe "Pohoda", príjem a výdaj na sklad, schopnosť samostatnej
organizácie práce v oblasti odbytu, expedície, skladu. Vyžadujeme praktické
skúsenosti a zručnosť v oblasti skladového hospodárstva a organizácie práce v
expedícii tovaru.

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Miriam Zuzaniaková (tel.:
+421907888234, e-mail:
mzuzaniakova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie a expedovanie výrobkov na rozvozné linky,
nahrávanie dodacích listov do počítača

Fakturant/ka
odbytu (3)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Fakturant/ka odbytu
znalosť fakturácie, administratíva, DPH
potreba znalosti účtovného programu
predaj chovate ských potrieb aj živého, komunikácia so zákazníkmi, vedenie agendy

Finančný
manažer okres
Liptovský
Mikuláš (1)

Tatiana
Ortutayová(Garbiarsk
a 2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Fyzioterapeut (1)

Špeciálna základná
škola s materskou
školou
internátna(Kupe ná 97,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 044/5263362, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

10

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Nábor udí, vedenie a zodpovednosť za ich výkony. Podpora
riadite ky, vzdelávanie zadarmo, nadštandardné odmeny.

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Samostatné poskytovanie liečebno-preventívnej
starostlivosti, liečebnej telesnej výchovy a fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti
deťom z materskej školy a žiakom školy

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15
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Gastroenterológ Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (1)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+4215563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Hlavný/á
čašník/čka (2)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Liptovský Ján,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 905 921 777, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozde ovanie úloh na pracovisku, zodpovednosť za plynulý
chod reštaurácie a baru.
Obsluha zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou,
aktívny predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov.
Potrebná: flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci,
zodpovednosť, komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita

Horizontár (1)

HACO, a.s.(1. Mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

(tel.: +421 905 360 433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

za hodinu (od
3.2)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; NC programovanie v kontrolných systémoch
Siemens/Mazatrol pre frézu, horizontálnu frézu a sústruh, práca s uvedenými
strojmi, nastavovanie strojov, identifikácia a odstraňovanie porúch, následná
kontrola vyrobených dielov.

Hotelový/á
recepčný/á (1)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
032 21, Bobrovec)

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

Požadované
vzdelanie

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

11

Požad.
prax
6 alebo
viac
rokov

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie. Vybavovanie
telefonickej a mailovej komunikácie, zabezpečovanie komfortu pre hostí. Miesto
výkonu práce: Horský hotel Mních*** Bobrovec

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
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(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho obchodného tímu h adáme šikovného
obchodníka! Na tejto pozícii budete mať na starosti predaj inzertného priestoru v
našich periodikách.
ZODPOVEDNOSŤ ZA:
1. Predaj inzertného priestoru a zodpovednosť za plnenie obchodného plánu.
2. Udržiavanie a rozvíjanie obchodných vzťahov s obchodnými partnermi.
3. Komunikácia s klientmi, tvorba mediaplánov, exekutíva a administrácia s tým
spojená.
4. Akvizícia nových klientov.
5. Pravidelný reporting.
6. Spolupráca s ostatnými oddeleniami vo vydavate stve.

Inzertný
manažér/
samostatný
obchodník (1)

Petit Press, a.s. divízia
týždenníkov, odštepný
závod(Nám.
oslobodite ov 32,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 885 289, e-mail:
marek.juris@petitpresss.sk)

Inštalatér (4)

MEDVE, s.r.o.(Pišúta
4010, Lipt. Mikuláš,
03101)

(tel.: 0903 153 803, e-mail:
omacko@medve.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia vody, kúrenia. Vodičský preukaz sk. B

Inštruktor/ka
sociálnej
rehabilitácie (1)

Centrum sociálnych
služieb EDEN(Sady
M.R. Štefánika 66/3,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 732 775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ). Požadujeme vysokoškolské vzdelanie
študijný odbor sociálna práca.

Junior Analytik
(4)

ICESERVE24,
s.r.o.(Školská 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
monika.carnotova@althurayahold
ings.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

12

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavnou zodpovednosťou Junior analytika je úspešne riadiť
potreby a očakávania zákazníkov, realizovať výskum, analýzu a dohliadať nad
operačnou miestnosťou. Monitorovať vo né média v anglickom jazyku, spracovávať
informácie, komunikovať s firemnými kanceláriami. Nutné zasielať životopisy
mailom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Kaderník (1)

Viera Sipková
Kaderníctvo
Bianca(Liptovské
Matiašovce 50,
Liptovská Sielnica,
03223)

(tel.: 0949 203 662, e-mail:
kadernictvo.bianca@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Kaderník/čka
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 08.09.2017 o 09:00 v
zasadačke č. 101+ potrebné priniesť životopis.

Kaderník (4)

Damaq, s.r.o.(Nám.
mieru 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 720 085, e-mail:
livia.stefankova@phoenixq.eu)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Kaderníčka
potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky

Key Account
Manager (1)

INOTESKA
s.r.o.(Podtureň-Roveň
221, Podtureň, 03301)

Ing. Ľubica Brtáňová (tel.:
+421903826079, fax:
+421445221519, e-mail:
inoteska.sales@inoteska.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná starostlivosť o zákazníkov.
Akvizícia nových zákazníkov.
Vyh adávanie nových obchodných príležitostí v danom odvetví.
Prieskum trhu a aktivít konkurencie.
H adanie kooperačných možností.
Plánovanie, organizovanie a vedenie jednotlivých obchodných rokovaní.
Ochota cestovať 2-4x mesačne na služobné cesty za účelom pracovného stretnutia.
Analyzovanie zákazníckych potrieb a následné vytváranie obchodných ponúk.
Rozvíjanie a budovanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi, zlepšovanie
imidžu spoločnosti.
Poskytovanie odborného poradenstva potenciálnym a existujúcim zákazníkom.
Udržiavanie pravidelného kontaktu so zákazníkom (mailového, telefonického,
osobného).
Vykonávanie administratívnych prác na PC, ktoré priamo i nepriamo súvisia so
zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Klientský
poradca - Lipt.
Mikuláš, Lipt.
Hrádok,
Ružomberok (2)

KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group(M.M.Hodžu 35,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.
Ing. Martin Kruppa (tel.:
+421917552042, e-mail:
kruppam@koop.sk)

Mzda - forma
(od-do)
dohodou (-)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; * Láka Vás práca vo finančnom poradenstve?
* Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas?
* Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného
zamestnávate a?
* Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS
Vašou úlohou bude:
• Vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby
klienta,
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti,
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Krajčír/ka (1)

APZ Liptovský
Hrádok, n.o.(J.
Martinku 877,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0918 343 762, e-mail:
janabadanova@gmail.com)

za mesiac (od
218)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie bytových doplnkov, konfekcie, výroba darčekových
predmetov; kreativita, ústretovosť, tvorivosť. Pracovná pozícia je vhodná pre UoZ
so ZP.
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 05.09.2017 o 13:00 hod. v
zasadačke č. 101.

Krupier-čašník
(2)

SLOV-MATIC , spol. s
r.o.(Hollého 813,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 730 323, e-mail:
haring@hands.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; poslať životopis,
predložiť čistý výpis z registra trestov,
mať platný zdravotný preukaz,

Kuchár (1)

ALSEN,
s.r.o.(Liptovský
Trnovec 312, Liptovský
Trnovec, 03101)

Marcel Gemza (tel.:
+421903998758, e-mail:
hotelrendez@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár s praxou

Kuchár (1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Jaroslav Kutlík (tel.:
+421915809378, e-mail:
mami@mami.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava minútkových jedál a pizze

Kuchár (1)

MOTEL SOSNA, spol.
s r.o.(D1 1, Východná,
03232)

Radoslav Pavličko (tel.:
+421903632378, e-mail:
radoslavpavlicko@gmail.com)

za mesiac
(900 - 1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Kuchár (1)

Po nohospodárske
družstvo
Važec(Urbárska 72,
Važec, 03261)

Radomír Šavel (tel.:
+421903995747, e-mail:
manager@ekofarmavazec.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

LIPTOVIA,
a.s(Magurka 23,
Partizánska Ľupča,
03215)

Ing. Tatiana Huttová (tel.:
+421905866654, e-mail:
huttova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Kuchár (2)

PROFI CATERING
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 85/21,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Marek Šimon (tel.:
+421908837559, e-mail:
marek.simon0911@gmail.com)

za mesiac
(900 - 1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (2)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok 1 404/,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (2)

Hotel EURÓPA LM,
s.r.o.(Štúrova 808/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - objednávky tovaru
- príprava a výdaj jedál pod a jedálneho lístka
- vypracovanie jedálneho lístka
- dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku
- zodpovednosť za skladové zásoby základných surovín
- dodržiavanie štandardov a pravidiel prevádzky
- zabezpečenie kvality pripravovaných jedál
Dátum nástupu: Ihneď ; práce na horskej chate - varenie, obsluhovanie, drobné
údržbárske práce

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár ako aj samostatný kuchár, pizziar.

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie varenia, plánovanie výroby jedál,
usmerňovanie personálu pripravujúceho jedlá, dojednávanie so skladom a
zásobovaním dodávku potravín a surovín,
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka
príprava raňajok, obedového menu, minútková kuchyňa, jedlá studenej kuchyne
Výberové konanie na ÚPSVaR L.Mikuláš dňa 12.09.2017 o 13:00 v zasadačke č.
101; potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár - hotel
Barbora (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Barbora 0, Vyšná Boca,
03234)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba teplých jedál pre hostí, svadby, rodinné oslavy,
firemné oslavy, obsluha ve kokapacitných kuchynských strojov, vrátane
technologických postupov, riadenie výroby jedál na zverenom úseku, tvorba
jedálneho lístka a kalkulácie cien.

Kuchár - hotel
Repiská (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Demänovská
Dolina 0, Demänovská
Dolina, 03251)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba teplých jedál pre hostí, svadby, rodinné oslavy,
firemné oslavy, obsluha ve kokapacitných kuchynských strojov, vrátane
technologických postupov, riadenie výroby jedál na zverenom úseku, tvorba
jedálneho lístka a kalkulácie cien.

Kuchár na
sezónu (1)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
032 21, Bobrovec)

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Studená a teplá kuchyňa, a la carte, raňajky bufet,
grilovanie. Požadovaná prax 1 rok.

Kuchár, pomocný
kuchár (2)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie Mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Branislav Hažík (tel.:
+421908854133, e-mail:
hazik@barservis.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/
Kuchárka (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Smrečianska
664, 03104)

(tel.: 0903 806205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka

Kuchár/ka (1)

Ing. Kvetoslav
Staroň(Reštaurácia
MUSTANG,
Demänovská cesta 79,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 00421 905 252515, e-mail:
kvetoslavstaron@gmail.com)

za mesiac
(500 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť

Kuchár/ka (1)

MA TRADE, s. r. o.(1.
mája 724, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 271637, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Požiadavka: zdravotný preukaz, hygienické minimum

Kuchár/ka (1)

Sun investment capital
s. r. o.(Liptovský
Trnovec 315/,
Liptovský Trnovec,
03101)

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár/ka (1)

Základná škola
J.Krá a(Žiarska
679/13, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0911 237 208, 044/5533365,
e-mail: sjjankakrala@gmail.com)

za mesiac
(450.5 - 490)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchárka v školskej jedálni- výroba jedál, šalátov a
nápojov.
Uchádzači, ktorí majú záujem o pracovné miesto-je potrebné ozvať sa vopred
(telefonicky, písomne alebo e-mailom) do 15.08.2017+ doložiť životopis a telefonický
kontakt.

Kuchár/ka (1)

Ľubica Kováčová LUMIKO(Štúrová
808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava denného menu, slávnostných menu, A lá Carte,
príprava raňajok a večerí pre ubytovaných hostí

Kuchár/ka (2)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba - Jasná,
Demänovská Dolina ,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0915 835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Znalosť medzinárodnej kuchyne. Prax 7- 8 rokov v
hoteloch rovnakej kategórie. Nutná prax v zahraničí. Ovládanie etnickej kuchyne t.z. ruskej, ukrajinskej, litovskej, francúzskej.
Znalosť ruského a anglického jazyka na komunikačnej úrovni.
Samostatnosť, flexibilita a kreativita.

Kuchár/ka (2)

Grand hotel Permon,
s.r.o.(Pribylina 1486,
Pribylina, 03242)

(tel.: 0914 330 030, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 12.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Kuchár/ka (2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ďalšie miesto výkonu práce: Liptovský Hrádok, Štúrova
777/77

Kuchár/ka (2)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(, e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplej a studenej kuchyne, dodržiavanie hyg.
predpisov - HACCP.
Príležitosť aj pre nevyučených kuchárov!

Kuchár/ka (2)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, dodržiavanie hygieny a predpisov pod a
HACCP.
Vyučený v odbore, príp. s praxou bez vyučenia.

Kuchár/
Šéfkuchár/ka (1)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
Hor. Hotel Mních,
03221)

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

aspoň 5
rokov
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Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/Šéfkuchár/ka
potrebná prax - nie je vhodné pre absolventa
dosiahnuté vzdelanie: min. stredná odborná škola - výučný list

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Kvetinár/ka (1)

ARCADIA - KVETY,
s. r. o.(Kemi 629/12,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

(tel.: 0911 288 269)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Lakovač (1)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Lekár Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (1)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+4215563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lekár RLP (1)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+4215563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lisovač (4)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o kvety

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Tmelenie, brúsenie a striekanie montážnych dielov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca gynekológa na GP oddelení.

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár RLP.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Nastavovanie lisovacej linky,
- výmena nástrojov v lisovacích linkách pod a druhu výrobku,
- nastavovanie lisu a rovnačky na ovládacích paneloch pod a daného druhu
výrobku,
- vypnutie/zapnutie lisovacej linky,
- kontrolovanie kvality hotových výrobkov,
- odloženie vzniknutého odpadu z lisovania.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulú prevádzku hotelového wellness centra
a zodpovedá za poskytovanú úroveň služieb.
- Vykonáva masáže a relaxačné procedúry hotelových hostí,
- Dbá o starostlivosť a spokojnosť zákazníkov.
- Podie a sa na upratovaní priestorov wellness centra.
- Vykonáva plavčíka, keď nemasíruje (doh ad nad kúpajúcimi sa a nad
dodržiavaním prevádzkového poriadku, v prípade úrazu poskytnutie prvej pomoci)
- Stieranie vody v okolí bazéna a sáun a úprava lehátok.

MASÉR,
pracovník
wellness centra
(1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Majster výroby
(3)

BALANCED HR
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš 1, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Mgr. Lenka Holienčinová (tel.:
+421948948151, e-mail:
lenka.holiencinova@balancedhr.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Manipulant /
páskovač (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; • Zabezpečenie a organizovanie práce na základe
operatívneho plánu
výroby
• Vedenie tímu cca 10 výrobných pracovníkov
• Delegovanie pracovných úloh podriadeným
• Evidencia výrobnej a prevádzkovej dokumentácie
• Zabezpečenie dodržiavania výrobných a BOZP predpisov vo výrobe
• Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných a technologických
postupov
• Podpora a implementácia zlepšovacích návrhov vo výrobe
• Organizácia a riadenie prác vo výrobnom úseku
• Denné riešenie operatívnych úloh
Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné prípravné práce pre valcovanú výrobu,
- balenie valcovaných profilov pod a baliaceho predpisu,
- páskovanie valcovaných profilov,
- pílenie dreva pre potreby balenia profilov,
- práca s mostovým žeriavom pri presúvaní hotových výrobkov do skladu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Manipulant/
páskovač (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

za mesiac
(650 - 700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; • ukladanie a balenie vyvalcovaných profilov pod a
baliaceho predpisu
• páskovanie uložených profilov
• pílenie dreva (pre potreby balenia profilov)
• prevezenie hotových výrobkov do skladu
• pripravenie polovýroby, určených na pokovovanie, na vozíky
• prevezenie polovýroby na pokovovanie
• výkon ďalších súvisiacich činností
zmeny: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00
Osobnostné predpoklady:
• vyučený, resp. SŠ - strojárskeho resp. príbuzného zamerania výhodou
• zodpovednosť, spo ahlivosť, svedomitosť, precíznosť
• manuálna zručnosť
• dochví nosť, nekonfliktnosť, flexibilita

Masér/ka (1)

Mária Kozáková
Masérsky Salón
Mária(1. mája 137/43,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 483 429, e-mail:
kozakovamaria@citycom.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebný masérsky kurz.
Výberové konanie sa uskutoční sa ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 06.09.2017 o
9:00 hod., na č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

Masérka
tradičnej thajskej
masáže (2)

SAKI TRADE,
s.r.o.(Grand hotel
Permon, Pribylina
1486 , Pribylina, 03242)

(tel.: 0940 740 061, e-mail:
katarinasabova5@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérka tradičnej thajskej masáže
potrebný diplom tradičnej thajskej masáže absolvovaný v thajsku
potrebná 2. ročná prax

Montážnik (1)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž strojov na výrobnej linke.

Montážny
mechanik (1)

FIVING,
s.r.o.(Palugyayho 550,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Adriana Machovcová (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž, opravy, servis vzduchotechnických zariadení,
klimatizačných jednotiek, chladiacich a ventilačných jednotiek. Zostavenie a
montáž vzduchotechnického potrubia a jeho príslušenstva po celej SR (aj týždenné
služobné cesty).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Montážny
pracovník (10)

SVI Slovakia
s.r.o.(Vyšné Fabriky
739, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044/5202522, e-mail:
jana.vlckova@svi.sk)

Montážny
pracovník,
čalúnnik (2)

InterTechnic
s.r.o.(Lesnícka 197,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Montér
kanalizácií,
vodovodov a
plynovodov
(potrubár) (4)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a testovanie elektronických systémov a káblových
zväzkov, osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov.
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 02.08.2017 o 13:00 hod. v
zasadačke č. 101.

Mgr. Katarina Machova (tel.:
+421442862011, e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jednoduchá montáž dielov do kancelárskych stoličiek,
kompletizácia sedákov a opierok kancelárskych stoličiek.

MEDVE, s.r.o.(Pišúta
4010, Lipt. Mikuláš,
03101)

(tel.: 0903 153 803, e-mail:
omacko@medve.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia vody, kúrenia. Vodičský preukaz sk. B

Murár (1)

Ján Teke (Liptovská
Porúbka 449,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0905 356 900, 0905 337 173,
e-mail: jonno131@azet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Murár (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Murár, dláždič
(3)

Digama company
s.r.o.(SNP 304,
Liptovský Hrádok,
03301)

Peter Mišík (tel.: +421907456025,
e-mail:
digamacompany@mail.telekom.sk
)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Murár, murár
obkladač (4)

ECO TECHOLOGY
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 137,
Liptovská Porúbka,
03301)

Daniela Joobová (tel.:
+421911220131, e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Murár, murárobkladač (2)

GEVOS,
s.r.o.(Galovany 162,
Galovany, 03211)

(tel.: 0908526642, e-mail:
gejdos.jozef@gevos.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár-obkladač
potrebné vodičské oprávnenie B

Murár-obkladač
(1)

MA TRADE, s. r.
o.(Liptovská Porúbka
436, Liptovská
Porúbka, 03301)

(tel.: 0915 887 777, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Murárske práce, búracie práce, pokladanie dlažby,
obkladu. Samostatnosť, lojálnosť; požadovaná prax v odbore minimálne 5 rokov.
Miesto výkonu práce: ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš. Prosíme, aby sa
uchádzači, ktorí majú záujem o uvedené pracovné miesto, ozvali najskôr telefonicky
na tel. čísle: 0915887777.
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár
Odborná činnosť v stavebných a murárskych prácach

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár
murárske, stavebné, pomocné práce
Dátum nástupu: Ihneď ; Kladenie a opravy chodníkových dlažieb s obrubníkmi a
cestných dlažieb.
Murárske práce.
Dátum nástupu: Ihneď ; murárske a obkladačské práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Murár-obkladač
(2)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

(tel.: 0908 526 642, e-mail:
gejdos.jozef@gevos.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; murár, murár- obkladač

Mäsiar (1)

Juraj Krá
Centrum(Kuzmányho
8, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 703 370)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kostiť, porcovať mäso. Požadovaná prax: 1-2 roky; VP sk.
B

Nastavovač
vstrekolisov (1)

INVENTIVE, s.r.o.(Pri
železnici 50, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5222450, e-mail:
office@inventive.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Popis pracovnej činnosti: výmeny foriem a nastavovanie
lisov a periférií pod a inštrukcií, obsluha vstrekovacích strojov, obsluha robotov,
nahrávanie programov do lisov a robotov, spúšťanie výroby pod a plánu výroby
Ostatné potrebné znalosti: prax s prácou vo vstrekolisovni plastov min. 1 rok,
skúsenosti s riadením lisov a robotov, skúsenosť s údržbou v strojárskej výrobe,
samostatnosť, zodpovednosť, tímovosť

Nástrojár (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Nástrojár
pripravenie lisovacej linky, navedenie pásky do lisovacej linky, zodpovedanie za
chod lisovacej linky, odloženie vzniknutého odpadu z lisovania, kontrolovanie
hotových výrobkov,
podmienka: vek od 15-29.rokov min. 6 mesiacov v evidencii,
manuálna zručnosť a technické myslenie, znalosť čítania technickej dokumentácie,
zmysel pre poriadok a systém, orientácia na vysoký výkon a výsledky práce
Výberové konanie na ÚPSVaR L. Mikuláš dňa 29.05.2017 o 08:30 v zasadačke č.
101
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Požad.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Nastavovanie nástrojov, strojov, zariadení a ich kontrola,
- odha ovanie a upozorňovanie na možný vznik porúch na nástrojoch na výrobných
zariadeniach,
- prestavenie a zoraďovanie nástrojov ,
- pripravovanie valcovacích častí linky,
- monitorovanie a diagnostika stavu nástrojov v procese údržby,
- údržba, čistenie aoprava nástrojov,
- nahodenie, zhodenie nástroja,
- kontrolovanie nástroja zo zariadenia,
- upravovanie náhradných dielov do nástroja.

Nástrojár (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Návrhár kúpe ní
v programe CAD
decor (1)

Štefan Ratkoš UNIMIX(Vyšné
Fabriky 45, Lipt.
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905 684 534)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Obchodnotechnický
zástupca (1)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie a vytváranie 3D VIZUALIZÁCII kúpe ní.
Potrebné odborné znalosti v oblasti stavebníctva, komunikačné schopnosti,
kreativita
Uchádzači s praxou majú prednosť
Vysoká znalosť programu CAD decor

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 04-SEP-17 ; - servis a plnenie požiadaviek súčasných zákazníkov
- získavanie nových klientov a nových produktov pod a zadania nadriadeného
- prieskum trhu
- vykonávanie čiastkových marketingových činností
- technologické posudzovanie vhodnosti dopytov pre možnosti výroby (práca s
AutoCAD)
- obchodné rokovania so zákazníkmi mimo areálu spoločnosti (celé SR + zahraničie)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Obchodná
pracovníčka (1)

CBA VEREX,
a.s.(Partizánska Ľupča
88, Partizánska Ľupča,
03215)

Erika Mrvová (tel.:
+421911094528, fax:
+421445526003, e-mail:
mrvova@verex.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Obchodný
manažér (1)

INOTESKA
s.r.o.(Podtureň-Roveň
221, Podtureň, 03301)

Ing. Ľubica Brtáňová (tel.:
+421903826079, fax:
+421445221519, e-mail:
l.brtanova@inoteska.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 6
mesiacov

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok (3)

KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group(SNP
582, Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Viktória Jankajová (tel.:
+421257299413, e-mail:
jankajova@kpas.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Obchodný
zástupca pre
oblasť
odškodnenia
(LM) (10)

TAAK Odškodňovacia
spoločnosť
s.r.o.(Flexibilná práca v
teréne -, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Tomáš Krukó (tel.:
+421905575232, e-mail:
t.kruko@taak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Akvizícia nových zákazníkov, starostlivosť o existujúcich
zákazníkov.
- Vyh adávanie nových obchodných príležitostí v danom odvetví, prieskum trhu a
aktivít konkurencie.
- Plánovanie, organizovanie a vedenie jednotlivých obchodných rokovaní.
- Analyzovanie zákazníckych potrieb a následné vytváranie obchodných ponúk.
- Rozvíjanie a budovanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi.
- Poskytovanie odborného poradenstva potenciálnym a existujúcim zákazníkom.
- Udržiavanie pravidelného kontaktu so zákazníkom (mailového, telefonického,
osobného).
- Vykonávanie iných prác, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a
spracovaním obchodného prípadu.

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o
nich
Konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere
poistného produktu
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v
príslušnom regióne obchodného miesta
Poskytovanie kvalitného servisu klientom
Starostlivosť o zverené klientske portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov
Dátum nástupu: Ihneď ; - komunikácia a uzatváranie zmlúv s poškodenými pri
dopravných nehodách
- správa interných dokumentov spoločnosti
- udržiavanie kontaktu s klientmi

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Obchodný
zástupca pre
región Liptov (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 443,
Liptovská Porúbka,
03301)

(tel.: 0944 982 002, e-mail:
roman.kuffa@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Obchodný
špecialista (4)

Garnet Peers
Corporate, s.r.o.(Pod
Stráňou 338, Liptovský
Ján, 03203)

(tel.: 0905 473 333, e-mail:
urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Obsluha linky na
výrobu profilov,
hob ovaného
materiálu (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Obsluha pracích
a žehliacich
strojov (1)

PeLiM, práčovne a
čistiarne, s.r.o.(Bellova
1294, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Katarína Tarage ová (tel.:
+0445522287, e-mail:
lm@pelim.viapvt.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

25

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Získavanie nových obchodných partnerov a starostlivosť o
súčasný kmeň odberate ov, návštevy u zákazníkov a prezentácia výrobného
sortimentu, aktualizácia cien.
Komunikatívnosť, samostatnosť, obchodný duch, vyjednávacie schopnosti, znalosť
regiónu; požadovaná prax: 1 rok, znalosť PC.

Dátum nástupu: Ihneď ; • bez nutnosti predchádzajúcich obchodných skúseností !!!
Hlavný je pre nás postoj a osobnosť človeka
• predaj služieb a výrobkov pre renomované spoločnosti vo svojej oblasti
• nadštandardné podmienky + pracovné výhody - zabezpečenie Business
Academy® - akadémie špičkového obchodníka, kde odhalíte svoje obchodnícke
maximum
• postaráme sa o to, aby ste boli v tejto práci skutočné výborní
• fixný plat + odmeny a provízie z vykonanej práce
• práca v motivačnom prostredí a kolektíve
• * pre šikovných udí možnosť stať sa managerom a viesť svoju divíziu za
exkluzívnych podmienok

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na výrobu profilov, hob ovanie materiálu,
plošných lepených dielcov,
prax v oblasti spracovania reziva výhodou

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Obsluha
práčovníckych
strojov (1)

LIPRA, s.r.o.(Opavská
619/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 0905 945 229, e-mail:
lipra@lipra.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie a manglovanie bielizne, ručné žehlenie bielizne,
práčovnícky servis
Krajčírske znalosti alebo znalosti v odbore textilu sú výhodou, slušné vystupovanie,
samostatnosť, predpoklad učiť sa nové veci. Pracovný životopis
Pracovný pohovor bude vykonaný pre všetkých uchádzačov v priestoroch firmy
LIPRA, s.r.o. individuálne po telefonickom dohovore.
Výberové konanie na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 06.09.2017 o 13:00 hod., č.dv. 101;
potrebné priniesť životopis.

Obsluha vo
výčape (1)

Vladimír Urban
HOSTINEC U
URBANOV(ul.F. Krá a
486 , Liptovský
Hrádok, 03301)

p. Urban

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vo výčape

Obsluha za
barom v detskej
kaviarničke (2)

AB-C(Vranovská
558/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 651 610, e-mail:
babyclub.lm@gmail.com)

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha za barom kaviarne, pomoc v detskej herničke.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- UoZ vo veku do 25 rokov vedení v
evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, UoZ vo veku do 29 rokov vedení v evidencii
UoZ minimálne 6 mesiacov

Obslužná činnosť
v reštaurácii (1)

Ivan Korček-ŠH
TATRAN(Smrečianska
612, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0907819830)

(-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v reštaurácii, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
práca s potravinami, práca s kasou

Oddelenie
liečebnej výživy a
stravovania (3)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+421445563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Odoberanie a
balenie výrobkov
(4)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

26

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; práce v kuchyni - kuchárka s výučným listom v odbore

Dátum nástupu: Ihneď ; - Odoberanie a balenie hotových výrobkov od stroja,
- vkladanie výrobkov do baliacej linky,
- vyberanie výrobkov z baliacej linky,
- zodpovedanie za chod baliacej linky,
- ostatné pomocné práce pri lisovaní výrobkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Online marketing
špecialista,
asistent správcu
e-shopu (1)

Player, s.r.o.(Kamenné
pole 4556/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Opatrovate v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)
Opatrovate /ka
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: 044/3240708, e-mail:
info@iplayer.sk)

za mesiac
(800 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletná koordinácia online aktivít v oblasti plateného aj
obsahového marketingu, riadenie spolupráce s partnerskými marketingovými
agentúrami a copywritermi, základné grafické práce a korektúry, spracovávanie
ponuky produktov, vybavovanie objednávok, zákaznícka podpora. Znalosť práce s
PC na elementárnej úrovni: WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT, Adobe
Photoshop, Google AdWords, Google Analytics + znalosť AJ- pokročilý+ VP: sk. B.
Pracovné miesto je realizované v rámci §54-Praxou k zamestnaniu (UoZ do 25
rokov- min. 3 mesiace v evidencii UoZ, UoZ do 29 rokov- min. 6 mesiacov v
evidencii UoZ). Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa
14.08.2017 o 13:00 hod., č. dv. 301+ potrebné priniesť životopis.

Obec Partizánska
Ľupča(Partizánska
Ľupča 417, Partizánska
Ľupča, 03215)

(tel.: 044/5570755, e-mail:
obec.part.lubca@stoneline.sk)

za mesiac
(435 - 500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka,
Potrebný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
Poskytovanie opratrovate skej služby pre starších udí, pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy

Obec Jamník(Jamník
192, Liptovský Hrádok
1, 03301)

(tel.: 0903 564 507, 044/5222069)

za mesiac (od
450)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie osôb odkázaných na sociálnu službu v zmysle
zákona. Vhodní uchádzači: zdravotné sestry alebo UoZ s akreditovaným kurzom
opatrovania.

27

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Opatrovate /ka
(1)

Zariadenie pre
seniorov KARITA obce
Partizánska
Ľupča(Partizánska
Ľupča 84, Partizánska
Ľupča, 03215)

PhDr. Ľubomíra Gloneková (tel.:
+421442028925, e-mail:
riaditelka@zpskarita.sk)

Opatrovate /ka
(2)

Centrum sociálnych
služieb EDEN(Sady
M.R. Štefánika 66/3,
Liptovský Hrádok,
03301)

Opatrovate /ka
(2)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za mesiac (do
500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie opatrovate skej služby pre starších udí,
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

(tel.: 0907 732 775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ). Vyžaduje sa Kurz opatrovania v rozsahu
220 hodín.

Royal care, n.
o.(Vitálišovce 701, L.
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0445570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

za mesiac
(435 - 650)

Stredné odborné
vzdelanie

Operačný
pracovník PCO
(1)

JÁGER - ochrana osôb
a majetku,
s.r.o.(Podtatranského
10, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 326 469, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operačný pracovník PCO
potrebný preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby

Operátor CNC
páliaceho stroja
(1)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC páliaceho stroja (laser). Práca na
poobedňajšiu zmenu.

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (3)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacieho lisu. Práca na poobedňajšiu
zmenu.

Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (1)

INVENTIVE, s.r.o.(Pri
železnici 50, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5222450, e-mail:
office@inventive.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odoberanie, vizuálna kontrola a balenie výliskov z plastu,
práca s dokumentáciou.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie sociálnej služby odkázaným osobám.
Požaduje sa opatrovate ský kurz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, zodpovednosť,
pracovitosť.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor v
sklade (2)

Eurostyle Systems
Liptovský Mikuláš
s.r.o.(Palugyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ľubomira Uramová (tel.:
+421445567000, e-mail:
lubomira.uramova@eurostylesystems.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha VZV, chystanie materiálu, príprava vývozov,
nakládky.

Operátor výroby
(1)

METAL STEEL
FORMING
s.r.o.(Družstevná 6,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 801 020, e-mail:
Krcah@metalsteelforming.sk)

za hodinu (4 5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vysekávacích a ohraňovacích CNC lisov.
Ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore strojár.

Operátor výroby
- NC strojov
ohraňovanie (2)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacích strojov TRIUMPF, nutná orientácia
v technickej a technologickej dokumentácií, schopnosť pracovať systematicky,
nezávisle a samostatne, práca na úkol v nepretržitej prevádzke.

Operátor výroby
- obsluha stroja
na výrobu
výrobkov z plastu
(1)

INVENTIVE, s.r.o.(Pri
železnici 50, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5222450, e-mail:
office@inventive.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Operátor výroby
- zámočnícke
práce (3)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov
pod vŕtačkou, nitovanie, narážanie matíc, hrotovanie, nutná orientácia v technickej
a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a
samostatne, práca na úkol,
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii

Operátor výroby
NC strojov dierovanie (2)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha NC dierovacích strojov TRIUMPF, nutná
orientácia v technickej a technologickej dokumentácií, schopnosť pracovať
systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v nepretržitej prevádzke.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto je určené pre UoZ do 29 rokov, 6 mesiacov v
evidencií, nako ko sa jedná o projektové miesto.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor výroby
nábytku (18)

IKEA Industry
Slovakia s. r. o.,
odštepný závod
Jasná(Závažná Poruba
500, Závažná Poruba,
03202)

Operátor výrobymontáž a balenie
(2)

(tel.: 044/5510208, e-mail:
lenka.hosekova@ikea.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5201852, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Operátor/-ka (1)

ESOX, spol. s
r.o.(Uhorská Ves 171,
Lipt. Ján, 03203)

(tel.: 044/5207175)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor- práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov. Nako ko je pracovná pozícia realizovaná z EÚ fondov, potrebujeme UoZ
do 29 rokov, ktorí sú v evidencii min. 6 mesiacov.
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 05.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101.

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (10)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03103)

PhDr. Stanislava Tomková (tel.:
+421445477160, e-mail:
personalne@slovtan.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení na Mokrej dielni, pri
predúprave hovädzích a klokaních usní.

30

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon prípravných, obslužných, manipulačných a
montážnych prác od vstupu materiálu po výstup hotového výrobku v
drevospracujúcej výrobe, obsluha strojov a zariadení na výrobu nábytku.
Prax vo výrobnej spoločnosti-výhodou.
Znalosť PC- výhodou.
Znalosť anglického jazyka- výhodou.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž výrobkov pod a požiadaviek zákazníkov, balenie
výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou. Požadovaná prax: 1 rok; potrebné
znalosti: čítanie výkresovej dokumentácie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor/ka
výroby (30)

ManpowerGroup
Slovensko
s.r.o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Michaela Stoličná (tel.:
+421908929846, e-mail:
koordinatorpp@manpower.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Operátor/ka
výroby - obsluha
CNC strojov (1)

KOVOSPOL, spol. s
r.o.(Hradná 746,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0915 971716, e-mail:
kovospollh@kovospollh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Oprava
motorových
vozidiel (1)

Marian Oravec
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS(Liptovs
ká Kokava 234,
Liptovská Kokava,
03244)

Marian Oravec (tel.:
+421908104032, e-mail:
glejdurovasimona@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Smrečanoch(Smrečany
, Smrečany, 03205)

Ing. Milan Vozár (tel.:
+4210445586120, e-mail:
udolie@isternet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

AGRONOVA Liptov,
s.r.o.(Prosiek , 03223)

(tel.: 0902 080 998, e-mail:
agronova@citycom.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate hospodárskych zvierat
ošetrovanie a starostlivosť o dojnice, kŕmenie hospodárskych zvierat, práca s
mechanizáciou (traktor, závesné a prívesné zariadenia, nakladač, ..)
potrebné vodičské oprávnenie typu B a T

Ošetrovate oviec
(3)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Dúbrava ,
Dúbrava, 03212)

(tel.: 0903 285 389)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate oviec, dojenie, pasenie oviec

Ošetrovate /ka
teliat (1)

Farma Východná
p.d.(Východná 465,
03232)

(tel.: 0911 407 49, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola zdravotného stavu zvierat, kŕmenie a napájanie
teliat, nastie anie slamy, umývanie nádob, dodržiavanie poriadku.
Pracovný čas: od 4:00 hod. do 8:00 hod., od 16:00 hod. do 20:00 hod. Prax vítaná.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - elektrotechnický priemysle
- príprava a rozdelenie materiálu, montáž a balenie systémov
- kontrola a odstránenie chýb na výrobkoch

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústružníckych automatov, CNC strojov,
obrábanie odliatkov
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava motorových vozidiel, autoservis-pneuservis.

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych strojov a zariadení

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (klavír,
gitara, spev,
flauta) (2)

Súkromná základná
umelecká
škola(Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 918 707 106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká
škola(Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 707106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, dochví nosť, cie avedomosť, flexibilita,
kreativita a ochota pracovať.
Žiadosti do zamestnania spolu s dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
portfóliom, profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom uchádzača na
použitie osobných údajov (pod a zákona 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov
v znení neskorších predpisov )

Pedagóg pre
1.stupeň
základnej školy +
angličtina (1)

Základná škola s
materskou školou
Liptovský
Mikuláš(Okoličianska
404/8C, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0911 496 796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Pedagóg pre 1. stupeň + anglický jazyk
Výberové konanie 15.08.2017 o 10:00 hod. kancelária riadite ky školy

Penziónová
gazdiná (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský ján, 03203)

(tel.: 0911 287 486, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Penziónová gazdiná
- upratovanie izieb a priestorov penziónu,
- spo ahlivosť, presnosť, loajalita, zmysel pre poriadok, pracovitosť,
miesto je určené pre UoZ s minimálnym stredným odborným vzdelaním
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pestovate
rôznorodých
plodín (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Dátum nástupu: Ihneď ; Pestovate rôznorodých plodín
Zamestnanec vo výrobnej, pestovnej činnosti, architektúre
prax vítaná

Pestovate
stromových a
kríkových plodín
inde neuvedený
(1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Dátum nástupu: Ihneď ; Pestovate stromových a kríkových plodín
Zamestnanec vo výrobej, pestovnej činnosti a architektúre
prax vítaná

Pilčík (5)

LESMOTO, s. r.
o.(Liptovská Porúbka
243, Liptovský Hrádok
1, 03301)

(tel.: 0905447521, e-mail:
lesmoto@lesmoto.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovné ťažby, prerezávka, prebierka

Plavčík/čka (12)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665 406, 044/5208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dodržiavanie prevádzkového poriadkuv bazéne, prvá
pomoc topiacim sa, dodržiavanie čistoty okolo bazénov a v bazénoch. Nutné je mať
plavčícky kurz.

Pokladník,
pomocná sila v
kuchyni (1)

Compass Group
Slovakia s. r. o.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 827 288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Pokladník/čka (2)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665 406, 044/520 8901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pokladník/čka pomocná sila (1)

Compass Group
Slovakia s. r.
o.(Závažná Poruba ,
Závažná Poruba,
03202)

(tel.: 0907 827 288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pokladník/čka - pomocná sila

Pokladníčka na
pokladni a výdaj
jedál (1)

TATRA GASTRO
Liptovský Mikuláš,
s.r.o.(1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0908 930 369, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

za hodinu (od
2.3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila - pokladníčka na pokladni a výdaj jedál
požadovaný zodpovedný a profesionálny prístup k práci
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadovaná prax 5 rokov. Výberové konanie dňa
14.06.2017 o 13:00 hod., SAVENCIA Liptovský Mikuláš- jedáleň.
Dátum nástupu: Ihneď ; Pokladník/čka
správne označenie ponúkaných služieb, správne účtovanie pod a predpisov,
kontrola správnosti bloku z ERP
znalosť jazyka a prax vítaná

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná
pracovná sila (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Smrečianska
664, 03104)

(tel.: 0903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná pracovná sila
príprava surovín na prípravu jedál teplej a studenej kuchyne
potrebný platbý zdravotný preukaz
po nástupe možnosť zaučenia a zaškolenia
vhodné pre osoby so ZP - práca v chránenej dielni
pracovné miesto vytvorené pod a § 60 Podpora ZP

Pomocná sila (1)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ďalšie miesto výkonu práce: Liptovský Hrádok, Štúrova
777/77

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Jánska dolina
438, Liptovský Ján,
03203)

Branislav Bahleda (tel.:
+421917160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(I anovská cesta
512, Závažná Poruba,
03202)

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Dátum nástupu: Ihneď ; - umývanie inventáru, udržiavanie čistoty vo zverených
priestoroch, výpomoc kuchárom pri príprave jedál pod a potreby

(-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

(tel.: 0903806205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

Sun investment capital
s. r. o.(Liptovský
Trnovec 315/,
Liptovský Trnovec,
03101)

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocná sila v
kuchyni (1)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok 1 404/,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni,

Pomocná sila v
kuchyni (1)

DUGE CATERING, s.
r. o.(Pálenica 752,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911 942 764, e-mail:
dugecatering@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

34

aspoň 2
roky

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravné a pomocné práce v kuchyni. Znalosť noriem a
prípravy pokrmov; zodpovednosť, kreativita, schopnosť pracovať v kolektíve. VP sk.
A- vítaný.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná sila v
kuchyni (1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(FIS Hotel ,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 044/ 559 1411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha umývačky riadu, pomocné práce v kuchyni,
vyžaduje sa flexibilita, zmysel pre poriadok a čistotu, zodpovedný a svedomitý
prístup k práci, zdravotný preukaz.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitačné práce v kuchyni, dodržiavanie hygieny a
predpisov pod a HACCP

Pomocná sila v
kuchyni (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie pomocných prác pri príprave a servírovaní
teplých a studených jedál, umývanie riadu v kuchyni, čistenie zeleniny, ...
platný zdravotný preukaz podmienkou

Pomocná sila v
kuchyni (1)

Základná organizácia
odborového zväzu
KOVO Třinecké
železiarne, Třinec organizačná zložka
zahraničnej
osoby(Žiarska dolina
15, Žiar, 03205)

Ingrid Teniaková (tel.:
+4210903515703, e-mail:
sdr.trinec@azet.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; umývanie inventáru, čistota zverených priestorov

Pomocná sila v
kuchyni (2)

SOREA spol. s
r.o.(Jánska dolina 355/,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 09018 665 406, 044/5208 901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni
potrebné hygienické minimum a zdravotný preukaz
dodržiavanie zásad hygieny pod a HACCP, spolupráca s kuchárom pri príprave
denného menu

Pomocné práce
pri výjadi jedál
(1)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
M.R.Martákovej(Nábr
ežie 4. apríla 1936/23,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 044/5524990, e-mail:
brunciakova@centrum.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
410)

Dátum nástupu: 04-SEP-17 ; Pomocné práce pri výjadi jedál
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností, zdravotný preukaz
prosíme uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, zaslať životopis na
adresu alebo e-mail (nezabudnúť napísať telefónny kontakt)
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Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocné
upratovacie
práce (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné upratovacie práce
pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii hotelových izieb a ostatných
pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace prostriedky a hygienické potreby,
kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia,
umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných košov, utieranie prachu,
ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na požadovanej hygienickej
úrovni pod doh adom chyžnej, komunikácia s klientom
manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 20.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Pomocné
upratovacie
práce (2)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Demänovská
Dolina 71, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 743 957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie- čistiace prostriedky
a hygienické potreby, kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o
potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných
košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na
požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej. Komunikácia s klientom.
Znalosť ukrajinského jazyka na vysokej úrovni. Všeobecné spôsobilosti: manuálna
zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť. Osobnostné predpoklady: praktické
myslenie, spo ahlivosť, precíznosť. Miesto výkonu práce: Hotel Grand****,
Demänovská Dolina.

Pomocník v
kuchyni (1)

ALSEN,
s.r.o.(Liptovský
Trnovec 312, Liptovský
Trnovec, 03101)

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758, e-mail:
hotelrendez@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Pomocný kuchár
(1)

BLD restaurants,
s.r.o.(Kamenné pole
4449, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Branko Lapoš (tel.:
+421905921900, e-mail:
restaurant@marino.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocný kuchár
(1)

LEHOTSKÝ comp.,
s.r.o.(Krá ova Lehota ,
03233)

(tel.: +421 902 801 602, e-mail:
safarikova@penzionlarion.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Pomocný kuchár
- pomocník v
kuchyni (2)

DEMS spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2067, 03203)

(tel.: 0907 914232; 0907 465 567,
e-mail: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

36

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila do kuchyne

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava hlavných a jedál, pomocné práce hlavnému
kuchárovi
práca v zabehnutej a fungujúcej reštaurácii
práca dlhodobá, nie sezónna, stály príjem
Potrebné: odborná spôsobilosť / hygienické minimum /, zdravotný preukaz,
zodpovednosť
Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocný
kuchár/-ka (1)

Persson s. r.
o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Ďuricová (tel.:
+421948280745, e-mail:
duricova@liptovar.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava studených a teplých jedál pivovarskej reštaurácie.

Pomocný
kuchár/ka (1)

Martin
Černoch(Hradná
340,033 01 liptovský
Hrádok, )

(tel.: +421 911 489 946)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava šalátov, dezertov, pomocné práce, výdaj jedál,
príprava denného menu,
podmienkou je platný zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pomocný
kuchár/ka (1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Demänovská
Dolina 71, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 743 957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia,
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz). Miesto výkonu práce: Hotel Grand****, Demänovská Dolina.

Pomocný
kuchár/ka (1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Reštaurácia Happy
End , Demänovská
Dolina, 03101)

(tel.: 0904 743 957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia,
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz). Miesto výkonu práce: Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina.

Pomocný
kuchár/ka (2)

DEMS spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2067, 03203)

(tel.: 0907 914232; 0918 361410, email: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

37

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne . Kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný
kuchár/ka (2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
kuchár/pomocná
kuchárka (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0948 775 009, e-mail:
katarina.sekanova@garnetpeers.s
k)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka
práca v kuchyni pri príprave jedál, údržba priestorov kuchyne

Pomocný
kuchár/pomocná
kuchárka (2)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Smrečianska
664, 03104)

(tel.: 0903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/pomocná kuchárka
pomocné práce pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne
potrebný platný zdravotný preukaz
vhodné pre osoby so ZP - práca v chránenej dielni
pracovné miesto vytvorené pod a §60 Podpora ZP

Pomocný
personál
(odoberanie a
balenie
výrobkov) (5)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; odoberanie výrobkov od stroja a balenie výrobkov
balenie výrobkov pod a baliaceho predpisu
práca vhodnejšia skôr pre ženy v strednom veku

38

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka,
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
preberá potravinárske surovinya z predpísaných noriem pripravuje pod a pokynov
šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené pokrmy,
komunikácia s klientom,
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 20.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný plavčík
(2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Pomocný
pracovník (1)

MIBERAS,
s.r.o.(Podtatranského
680, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: 0905 249 836, e-mail:
miberas@miberas.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník na
strechách (1)

Ing. Michal Stupka M&S(Liptovský Peter
232, Liptovský Peter,
03301)

Ing. Michal Stupka (tel.:
+421905386103, e-mail:
michal@stupka.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník v
drevovýrobe (2)

JAMIR
s.r.o.(Priemyselná zóna
740, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0948 119 006, e-mail:
jamirsro@gmail.com)

za mesiac
(550 - 600)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník/čka príprava
rýchleho
občerstvenia (2)

Jozef Molek(SNP 899,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0914 171 917, e-mail:
jana.lichardusova@centrum.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

39

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný plavčík
zdravotný preukaz pre výkon práce plavčíka, plavčík/záchranár, platné osvedčenie
o odbornej spôsobilosti vydaný v akreditovanom stredisku MŠ SR,
preventívna a záchranárska činnosť v areály Aquaparku,
vykonávanie a dodržiavanie čistoty bazénov, okolia bazénov pred a počas spostenia
prevádzky,
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku
Aquaparku,
dodržiavanie štandardu kvality k zvýšeniu spokojnosti klientov,
potrebná fyzická zdatnosť, schopnosť vyjadrovania sa, práca pod dozorom plavčíka,
anglický jazyk(pokročilá), ukrajinský jazyk(vysoká)
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 20.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101
Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia pre uchádzača o zamestnanie do 29
rokov, ktorý je evidovaný min. 6 mesiacov

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbách v rámci okresu pod a pokynov
zamestnávate a.
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje nekvalifikované činnosti pod a požiadaviek
priameho nadriadeného "MAJSTRA", vykonáva manuálne práce ako je triedenie,
ukladanie, brúsenie...
Prax vo výrobných podnikoch- výhodou, manuálna zručnosť, presnosť a precíznosť,
dobrý zdravotný stav, práca aj pre šikovných a zodpovedných absolventov.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.08.2017 o 9:30 hod., Priemyselná zóna 740,
smer Závažná Poruba; druhý termín výberového konania je dňa 11.09.2017 o 9:30
hod., riemyselná zóna 740, smer Závažná Poruba.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník, poskytovanie občerstvenia/kebab, hot
dog, hamburger,.../

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný
stavebný
pracovník (1)

Občianske združenie
dobrej vôle(Magdalény
Zai 1, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5207 712, e-mail:
karieira@grandcastle.sk)

za mesiac
(480 - 480)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník, pomocná servírka
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov,
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka
komunikatívnosť, pamäť praktické myslenie, sebaovládanie
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 20.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník, pomocná servírka
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov,
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka
komunikatívnosť, pamäť praktické myslenie, sebaovládanie
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 20.09.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

40

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný stavebný robotník
- pomocné stavebné práce,
- pomocné práce pri stavbe podporných zariadení,
- čistenie areálu a vývoz odpadu,
- čistenie a triedenie sutiny,
- úprava zelene a údržba historických parkov,
- odstraňovanie prírodných a umelých prekážok v interiéry a exteriéry areálu a
prístupových ciest,
- vykonávanie prác na základe pokynov zamestnávate a

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Reštaurácia Happy
End , Demänovská
Dolina, 03101)

(tel.: 0904 743 957, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce:
Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (2)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Demänovská dolina
71, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 743 957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce:
Hotel Grand****, Demänovská Dolina

Pomocný
čašník/pomocná
čašníčka (1)

DEMS spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2067, 03203)

(tel.: 0907 914 232; 0907 465 567,
e-mail: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pracovník SBS
(3)

O.K. SHOOTING
Security, s. r. o.(SNP
10/106, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ján Černák (tel.: +421903466299,
e-mail: sbs@sbs-shooting.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrolná a obchôdzková činnosť.

Pracovník SBS
(4)

O.K. SHOOTING
Security, s. r. o.(SNP
10/106, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ján Černák (tel.: +421903466299,
e-mail: sbs@sbs-shooting.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrolná a obchôdzková činnosť.

41

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Servírovanie jedál a nápojov, rýchly, účinný a zdvorilý
servis k hosťom reštaurácie. Príprava slávnostných tabú , catering.
Obsluha hostí na profesionálnej úrovni. Udržiavanie prevádzky v čistote a poriadku
v súlade s hygienickými štandardmi. Hmotná zodpovednosť za tovar, inventár.
Účtovanie cien cez registračnú pokladňu s vydaním dokladu.
Vybavovanie objednávok v súlade s hotelovými procedúrami, základy barového
manuálu, preh ad v gastronómii, chuť pracovať.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pracovník SBS operačný PCO
(1)

JÁGER - ochrana osôb
a majetku,
s.r.o.(Podtatranského
10, Liptovský Mikuláš,
03101)

Janka Jágerová (tel.:
+421905326469, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Monitorovanie a obsluha pultov centrálnej ochrany,
videopultov, práca s PC.

Pracovník SBS v
zásahovej
jednotke (1)

JÁGER - ochrana osôb
a majetku,
s.r.o.(Podtatranského
10, Liptovský Mikuláš,
03101)

Janka Jágerová (tel.:
+421905326469, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pracovník herne
(1)

MENAT,
s.r.o.(Majeríkova
1215/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 556 690, e-mail:
semat8@azet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v bare, obsluha automatov, podávanie tiketovstávková kancelária. Znalosť cudzieho jazyka- výhodou.
Miesto výkonu práce: Námestie mieru 3, Herňa ŠEMAT, 031 01 Lipt. Mikuláš

Pracovník
mokrej dielne (8)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03103)

PhDr. Stanislava Tomková (tel.:
+421445477160, e-mail:
personalne@slovtan.sk)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení mokrej dielne.

42

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pracovník
obsluhy
zváracieho
automatu (2)

Craemer Slovakia, s. r.
o.(Priemyselná zóna
Okoličné,
Lipt.Mikuláš, 03104)

(tel.: 044/5475956, e-mail:
karol.babic@craemer.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Pracovník
operačného
centra (8)

ICESERVE24,
s.r.o.(Školská 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
monika.carnotova@althurayahold
ings.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Pracovník
stávkovej
kancelárie (2)

NIKÉ, spol. s
r.o.(Bellova 2038,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0902 957 341, e-mail:
martina.taldova@nike.sk)

za mesiac
(470 - 510)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

43

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Výroba dielov na zváracom automate
- Spustenie, kontrola a preskúšanie výrobkov po prestavbe stroja
- Dozeranie nad procesom výroby oh adom potrebnej kvality a rýchle zasiahnutie
pri poruche stroja
- Odstránenie chýb pri jednoduchých poruchách
- Kontrola a odber zhotovených výrobkov
Znalosť práce s PC- základy; cit pre detail, presnosť, samostatnosť; pracovník bude
na danú pozíciu zaučený; ochota pracovať vo viaczmennej prevádzke. Životopisy
zasielať e-mailom.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavnou zodpovednosťou pracovníka operačného centra je
úspešne riadiť potreby a očakávania zákazníkov, vykonávať výskum, analýzu,
dohliadať nad operačnou miestnosťou, byť telefonicky ahko dostupný pre
bezpečnostné aktualizácie, poradenské e-maily a iné. Nutné zasielať životopisy
mailom.

Dátum nástupu: Ihneď ; Plný pracovný úväzok, pracovník pobočky prijíma stávky
na športové a nešportové podujatia pod a kurzovej ponuky, realizuje výplatu
výhier, predáva stieracie žreby, registruje nových klientov do klubu Niké

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pracovník
vlastnej ochrany
(2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

Pracovník
údržby (1)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník vlastnej ochrany
zbrojný preukaz podmienkou
zabezpečenie dodržiavania návštevného poriadku v areály Aquaparku Tatralandia,
zabezpečovanie ochrany majetku spoločnosti a majetku návštevníkov a
ubytovaných hostí v priestoroch v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov, poskytovanie informácií návštevníkom aquaparku
prezkaz odbornej spôsobilosti typu S pod a zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej
bezpečnosti, zbrojný preukaz, vek min. 19 rokov, spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, občianska a trestná bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečenie údržby strojov a zariadení (prijatie príkazu
na údržbu, vykonanie plánovanej, prediktívnej a operatívnej údržby výrobných
zariadení, evidovanie použitých náhradných dielov potrebných k údržbe),
- evidovanie údajov o priebehu a výsledkoch práce,
- kontrolovanie stavu stroja (kontrolovanie neporušite nosti elektrických rozvodov a
obvodov, kontrolovanie a údržba meradiel, nožov, pomocných a náhradných dielov,
kontrolovanie vypnutia linky, kontrolovanie bezpečnostných zariadení, vonkajšia
vizuálna kontrola stroja),
- vykonávanie údržby stroja (dopĺňanie mazív, chladiacich a olejových náplní,
oznamovanie potreby opravy súčastí linky, doplnenie pomocného materiálu).

Pracovníčka v
práčovni (1)

PRADEM,
s.r.o.(Demänová 267,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 382 819, e-mail:
tatianabernikova@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovníčka v práčovni
triedenie, pranie, mang ovaniea balenie prádla
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 18.08.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Predaj
vodoinštalačného
a stavebného
materiálu (1)

Štefan Ratkoš UNIMIX(Vyšné
Fabriky 45, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0905 684 534, e-mail:
ratkos@unimix.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj materiálu konečnému zákazníkovi
uchádzači s praxou majú prednosť

Predajca
životného a
neživotného
poistenia (2)

Tatiana
Ortutayová(Garbiarsk
a 2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač (1)

RacioLenka s.r.o.(SNP
229, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 200 739, e-mail:
lenka.hrvolova@gmail.com)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

44

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka v predajni- vhodné pre osoby so ZŤP do
zriadenej chránenej dielne. Znalosť práce a registračnou pokladňou výhodou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač (1)

TOPAS D.A.,
s.r.o.(Demänovská Kaufland 745,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Dana Michalková (tel.:
+421444319111, fax:
+421444319137, e-mail:
topda@gtsmail.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač a
aranžér kvetov
(1)

ARCADIA - KVETY,
s. r. o.(M. Pišúta 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 288 269, e-mail:
kvetyarcadia@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; aranžovanie kvetov, viazanie kytíc, starostlivosť o kvety,
predaj
výška mzdy je minimálne 435€, môže byť vyššia v závislosti od výkonu

Predavač a
aranžér kvetov
(1)

ARCADIA - Slovakia,
s.r.o.(M. Pišúta 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 288 269, e-mail:
kvetyarcadia@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; aranžovanie kvetov, viazanie kytíc, starostlivosť o kvety,
predaj
výška mzdy je minimálne 435€, môže byť vyššia v závislosti od výkonu

Predavač/-čka (1)

MERKUR
SLOVAKIA,
s.r.o.(Kamenné pole
4554/6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kamila Gregocka (tel.:
+421905427823, fax: 0442850139,
e-mail: ekonomicke@merkur.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj záhradkárskych potrieb a ručného náradia
- vedenie skladu
- práca s PC, internetom, znalosť práce v exceli a worde
- pracuje sa aj v soboty 8:00 - 12:00 od apríla do septembra

Predavač/ka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi

45

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš - Podbreziny

Predavač/ka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
Miesto výkonu práce Liptovský Mikuláš - nočný predaj

46

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Predavač/ka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(Agátová ,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 0908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

Predavač/ka (1)

MILK-AGRO,spol. s
r.o.(Hurbanova 1642/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Brachňáková Ingrid, 0917754999,
brachnakova@milkagro.sk

Predavač/ka (2)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1. mája
1919, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 0908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečného spotrebite ovi.
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš- Podbreziny.

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pokladňou, dokladanie tovaru, kontrola záruk

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač/ka
predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka (2)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi.

Predavač/ka Skladník/čka (1)

FRO - M
s.r.o.(Družstevná 6 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 494 520, e-mail:
m.gajdos@fro-m.sk)

za mesiac
(220 - 350)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač/ka-skladník/čka v záhradkárskej a po no
predajne
osobné stretnutie po telefonickej dohode so zamestnávate om
predaj v maloobchode konečnému zákazníkovi, práca s elektronickou registračnou
pokladňou, práca s počítačom,
so skladovým programom, naskladnenie a vyskladnenie tovaru z VZV a palet.
vozíkov
skladový program POHODA, KROS-ALFA
manuálna zručnosť, práca na VZV VÍTANÁ nie podmienkou,
vzťah k strojom
komunikatívnosť, zmysel pre poriadok, hmotná zodpovednosť, vzťah k záhrade,
hosp. zvieratám

Predavač/ka
predajňa Kriváň
(1)

SLOVAK PROPERTY
GROUP,
a.s.(Demänovská cesta
3/1, Demänovská
Dolina, 03101)

Ing. Vlasta Romanová (tel.:
+421445570550, e-mail:
komunikacia@spg.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Máš rád udí a komunikáciu s nimi?
Práca v obchode je to čo chceš robiť?
H adáme šikovných, zodpovedných a usmievavých udí.
Náplň práce:
- Predaj v špecializovanej predajni tradičných slovenských výrobkov ( mliečne
výrobky, mäsové výrobky, medovina, slovenské víno, pivo... )
- Práca s registračnou pokladňou
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/
predavačka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Predavačka
textilu (1)

Peter Hollý(1.maja 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Kenderová (tel.:
+421905465042, e-mail:
designeva@centrum.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Prevadzkár/ka
(1)

DRUŽBA, s.r.o.(Jasná
82, Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: +421 915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkár/ka
skúsenosti s prácou prevadzkára v hotelových zariadeniach

Prevádzkar (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

(tel.: 0903806205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prevádzka reštauračného zariadenia.

Prevádzkar/ka
hotela (1)

Hotel EURÓPA LM,
s.r.o.(Štúrova 808/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Prevádzkový
elektrikár (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

aspoň 3
mesiace

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj značkového talianskeho a španielskeho textilu

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkár/ka hotela
kontrola a riadenie celého chodu hotela od reštauračnej časti cez recepciu,
ubytovaciu časť, ...
potrebná prax - 2 roky, anglický jazyk - pokročilá a vodičský preukaz B
Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike pod a §22 Vyhlášky MPSV a R SR č. 718/200 Z. z.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Prevádzkový
vedúci/ vedúci
reštaurácie
Zbojnícka Koliba
(1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

Prevádzkový
údržbárelektromechanik
(2)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 5568127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

Prípravár stavieb
(1)

Cestné stavby
Liptovský Mikuláš,
spol. s r.o.(1. mája 724,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0907 263 013, e-mail:
guranova@cestnestavbylm.sk)

Realitný/á
maklér/ka s
nutnosťou
vlastného
osobného vozidla
(2)

Agentúra alpia
s.r.o.(Hviezdoslavova
1871/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 325 051, e-mail:
zuzana.kubanova@realityalpia.co
m)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb,
zabezpečovanie komfortu pre hostí-poradentsvo/servis,
zodpovednosť za čistotu, efektívnosť a celkový bezproblémový chod zverenej
prevádzky
riadenie, odborné vedenie a kontrola všetkých zamestnancov prevádzky,
tvorba cien a kalkulácií,inventarizácia tovaru a materiálu,
zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a jednotných zásad obsluhy,
zodpovednosť za vedenie skladového hospodárstva,
administratíva spojená s chodom prevádzky,
zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc,
objednávanie a príjem tovaru,
zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb.
Prax min. 2 roky na obdobnej pracovnej pozícii, manažérske schopnosti, schopnosť
viesť a motivovať zamestnancov, profesionálny a zodpovedný prístup k práci,
výhodou znalosť programu BlueGastro, dobré komunikačné schopnosti, ovládanie
práce s registračnou pokladňou, flexibilita, lojálnosť, znalosť cudzích jazykov: AJ na
komunikatívnej úrovni, PJ min. základy; znalosť práce s PC, časová flexibilita,
bezúhonnosť, profesionálne vystupovanie

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o výrobné zariadenia, riešenie porúch

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek,
nákladová a technická príprava stavieb, kontrola dokumentácie stavieb a
technických riešení, komunikácia so subdodávate mi, komunikácia s investorom,
obhajoba cenových ponúk a návrhov, uzatváranie zmlúv a objednávok so
subdodávate mi, vyh adávanie nových subdodávate ov.
Požaduje sa: dobrá orientácia v stavebných cenách, zmysel pre presnosť a
precíznosť, znalosť technologických postupov a technických riešení v pozemných
stavbách, znalosť práce na PC: WORD, EXCEL, AutoCAD, CENKROS+ nízka
znalosť AJ a NJ.

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; realitný maklér s nutnosťou vlastného osobného vozidla
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčná,
recepčný (1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

DEMS spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2067, 03203)

(tel.: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepná/ý
UoZ pod a §51a (UoZ do 26.rokov min. 3 mes. v evidencii, UoZ do 29. rokov min. 6
mes. v evidencii)

Recepčný/á (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Repiská 0,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0908 889 405, e-mail:
repiska@repiska.sk)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Práca na recepcii, ubytovanie hostí, práca s
registračnou pokladňou, služby zmenárne a pod.. Hotelový program HOREC, resp.
iný hotelový program. Stredná znalosť jedného cudzieho jazyka- anglický alebo
nemecký jazyk; požadovaná prax 1 rok. Pracovný čas: 07:00 hod.- 19:00 hod., 19:00
hod.- 07:00 hod.

Recepčný/á (1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
ĎUMBIER, Liptovský
Ján)

(tel.: 0918 665 448, 044/5263 232,
e-mail: riaditeldmr@sorea.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á
zodpovedá za chod hotelovej recepcie, práca s pokladňou, rezervačným systémom
horec, so zmenárňou, prijíma a vybavuje objednávky, účtovanie pod a predpisov

Recepčný/á (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

(tel.: 0905 547 766, e-mail:
anka@villabetula.sk)

za mesiac
(600 - 700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á
požaduje sa znalosť AJ alebo NJ na komunikačnej úrovni + znalosť PC

Riadiaci
pracovník
(manažér)
obchodnej
prevádzky (1)

METAL STEEL
FORMING
s.r.o.(Družstevná 6,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 801 020)

za mesiac
(1000 - 1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
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aspoň 6
mesiacov

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s rezervačným systémom, komunikácia s hosťom,
check in, check out.

Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobný riadite
evidencia zákaziek a plánovanie výroby, vypracovanie cenových ponúk,
objednávanie materiálu a nástrojov, ich evidencia a odpis, evidencia hotových
výrobkov, príjem, výdaj a odpis, inventarizácia materiálu a hotových výrobkov,
výstupná kontrola hotových výrobkov a zabezpečenie reklamácií, plánovanie
údržby a opráv strojného zariadenia, plánovanie a zabezpečenie revízií strojného
zariadenia, zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov a
školení BOZP, zabezpečenie ochrany práce a požiarnej ochrany, zavedenie ISO
9001, zabezpečenie výroby zákazkami.
Osobnostné predpoklady: skúsenosti v oblasti riadenia strojárenskej výroby, vysoké
pracovné nasadenie, flexibilita a odolnosť voči stresu. (len pre evidovaných UOZ)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Riadiaci
pracovník
(manažér) riešení
informačných
technológií (1)

ICESERVE24,
s.r.o.(Školská 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 00357 977 58 715, 00357 22
000 404, e-mail:
monika.carnotova@althurayahold
ings.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadiaci pracovník/čka (manažér/ka) v oblasti finančných
a komunikačných technológií
nutné zaslať životopis v anglickom jazyku, ovládanie anglického jazyka - vysoká
úroveň,
Hlavnou zodpovednosťou je navrhnúť, rozvíjať a udržiavať technologickú
infra truktúru, poskytovať technologické služby
za účelom podpory organizačných činností.

Robotník
drevospracujúcej
výroby (2)

ISSA, spol. s r.o.(Za
mostom 832, Liptovský
Mikuláš, 03104)

PhDr. Kanisová Jana (tel.:
+421905800703, e-mail:
issa@issa.sk)

za mesiac
(500 - 600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri
výrobe drevených peliet, ako aj kontrolné práce výrobného procesu na
technologickej linke

Robotník v
textilnej výrobe
(2)

BOŠKO s.r.o.(Pri
Úpuste 1505/27,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 828 791, e-mail:
podhorany@imafex.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
470)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Robotník vo
výrobe kŕmnych
zmesí (1)

POĽNONÁKUP
LIPTOV a.s.(1.mája
1849, Liptovský
Mikuláš 4, 03104)

(tel.: 0918 160 353, 044/5523376,
e-mail:
polnonakup@polnonakup.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Priemyselný krmovinár - robotník vo výrobe kŕmnych
zmesí
fyzicky zdatný
prax vítaná, nie podmienkou

Robotník/čka (1)

Ing. Ľubomír
Bendík(Hradná 529/9,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0948 485 115, e-mail:
darida@zoznam.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Robotník- pomocné práce

Robotník/čka do
baliarne (1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálu do výroby krmív, znalosť komodít,
Prax vítaná

Sadrokartonista
(2)

ECO TECHOLOGY
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 137,
Liptovská Porúbka,
03301)

Daniela Joobová (tel.:
+421911220131, e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

52

aspoň 1
rok

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia so vstupným materiálom /vlákna/ a
manipulácia s hotovým výrobkom /rolky textilného materálu/
Miesto výkonu práce+ kontaktovanie zamestnávate a na adrese: BOŠKO s.r.o., Za
mostom 740, 031 01 Liptovský Mikuláš /areál Gergonne/

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce so sadrokartónom a lisovanými minerálnymi
doskami na stavebných konštrukciách a úpravách povrchov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)
(-)

Požadované
vzdelanie

Popis miesta

Samostatný
kuchár (1)

TATRA GASTRO
Liptovský Mikuláš,
s.r.o.(1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0908 930 369, e-mail:
mdurica@windowslive.com)

Sanitár (4)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665 406, 044/520 8901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitár/ka
dodržiavanie zásad čistoty a hygieny na letnom termálnom kúpalisku

Sanitár (8)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitár/kaUpratovať a udržiavať čistotu v celom areáli
AQP pod a rozpisu čistenia v Aquaparku Tatralandia,
Informovať nadriadených o zistených závadách,
Dodržiavať štandard kvality k zvýšeniu spokojnosti klientov
potrebná fyzická zdatnosť, schopnosť vyjadrovania sa
profesionálny a zodpovedný prístup k práci, flexibilita, precíznosť, dôslednosť,

Servis výťahov (2)

SEVYT
s.r.o.(Starohorského
10, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: +421 905 490 492, e-mail:
sevyt@slovanet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy výťahov
Požaduje sa Vyhláška č. 508/2009 Z.z. - Oprávnenie na činnosť na
elektrotechnických zariadeniach

Sestra Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (10)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+4215563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac
(716 - 848)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti (§ 12 ods. 1 nariadenia vlády SR č.
296/2010 Z. z.)

Sestra Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (10)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03123)

Mgr. Iveta Ivanková (tel.:
+4215563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac
(716 - 848)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícke služby.

Sestra v zubnej
ambulancii (1)

MDDr. Filip Langer, s.
r. o.(SNP 231,
Liptovský Hrádok,
03301)

MDDr. Filip Langer (tel.:
+421944907165, e-mail: info@ezubar.sk)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistencia v zubnej ambulancii lekárovi. Príprava
stomatologických materiálov, nástrojov, administratívne úkony.

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

53

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových jedál a minútok. Požadujeme
zodpovedný a profesionálny prístup k práci. Prax 3 roky.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)
Skladník (1)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
SPIRIT s.r.o.(Roveň
215, Liptovský Hrádok,
03301)

Kontakt u zamestn.
Mgr. Kristína Stejskalová (tel.:
+421918849888, e-mail:
asistentka@spirit-company.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných skladníkov, ktorí sa neboja práce a
chcú sa starať o prijímanie, prípravu a expedovanie tovaru v LIPTOVSKOM
HRÁDKU. Práca je v príjemnom prostredí a s ve mi príjemnými kolegami. Práca je
pestrá, nie stereotypná - čas od času treba niečo zaviezť autom, inokedy niečo
upratať v areáli, porezať kartónové krabice, očistiť regále atď.
Ak si viete predstaviť vykonávať túto prácu, h adáme práve Vás! Overte si svoje
schopnosti v praxi. Nástup: IHNEĎ a na dlhodobú spoluprácu
NÁPLŇ PRÁCE:
- príprava skladových priestorov pre uskladnenie tovaru,
- uskladnenie prijatého tovaru od dodávate a,
- kontrola tovaru,
- príprava balíkov tovaru pod a predlohy na jednotlivé prevádzky,
- nakladanie tovaru do áut na rozvoz,
- udržovanie poriadku v sklade,
- pomoc pri inventúrach skladu,
- dodatočné práce: čistenie a oprava obchodného zariadenia, údržba priestorov
spoločnosti, akéko vek iné práce stanovené vedúcim skladu.
Informácie o výberovom konaní
Ak ste sa v našej ponuke práce našli, pošlite nám svoj životopis. V prípade nášho
záujmu vás pozveme na pohovor. Pohovory sa uskutočnia na našej centrále v
Liptovskom Hrádku.

Skladník (1)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladník(čka) vychystávač(pick
er) (10)

COOP LC SEVER,
a.s.(Družstevná 4503,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Kovalčík (tel.:
+421905787918, fax: 0445570261,
e-mail: kovalcik@lcsever.coop.sk)

za mesiac (od
525)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce spojené predovšetkým s vychystávaním tovaru na
expedíciu, vyskladňovanie objednávok.

Skladník,
predajca (1)

BK staving,
s.r.o.(Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a príjem tovaru,
komunikácia so zákazníkmi.

54

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s vysokozdvižným vozíkom, práca s hutným
materiálom, príprava materiálu pre výrobu,
nevyhnutná prax vo vedení vysokozdvižného vozíka, platné oprávnenie na obsluhu
VZV,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Skladník/čka (3)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Skladník/čka,
vodič (1)

Skladový referent
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(tel.: 044/5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník/čka
potrebný preukaz na VZV
príjem/výdaj tovaru, logistika, práca na VZV

ANMIMA, s.r.o.(1.
mája 3820, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903 504 514)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník/čka, vodič
osobné stretnutie až po telefonickom kontakte
práca v sklade, vodičský preukaz B do 3,5t (dodávka), znalosť PC, znalosť
elektroinštalačného materiálu výhodou,
prax výhodou

SPIRIT s.r.o.(Roveň
215, Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Kristína Stejskalová (tel.:
+421918849888, e-mail:
asistentka@spirit-company.sk)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte radi pestrú a fyzicky nenáročnú prácu, kde nerobíte
dookola to isté? Baví vás prijímať, evidovať a expedovať tovar pre naše 4
novootvorené prevádzky PARTYLAND na Slovensku. Zvládli by ste naba ovanie a
logistiku tovaru na tieto prevádzky? Radi šoférujete?
H adáme osobu na pozíciu Skladový referent (Muž, Žena). S akým tovarom budete
pracovať? Pozrite sa tu: www.partyland.sk
Náplň práce:
- triedenie tovaru a evidencia tovaru (balóny, girlandy, poháriky, tanieriky, kostýmy
všeobecne ahké veci),
- lepenie etikiet na tovar,
- nahadzovanie dát do počítača,
- nahadzovanie produktov do e-shopu,
Zamestnanecké výhody, benefity:
- možnosť postupu na vyššie pozície,
- každoročné preskúmavanie mzdy,
- motivačný systém odmeňovania (bonusy).
Informácie o výberovom konaní:
Ak vás ponuka oslovila, pošlite svoj životopis a žiadosť o zamestnanie už dnes!
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Stavbyvedúci (1)

Cestné stavby
Liptovský Mikuláš,
spol. s r.o.(1. mája 724,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

Stavbyvedúci (1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: 0907 263 013, e-mail:
guranova@cestnestavbylm.sk)

(-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Požaduje sa: Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej
spôsobilosti (stavbyvedúci)

Cestné stavby
Liptovský Mikuláš,
spol. s r.o.(1. mája 724,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0907 263 013, e-mail:
guranova@cestnestavbylm.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; stavbyvedúci
potrebné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Stavebný
robotník (10)

Cestné stavby
Liptovský Mikuláš,
spol. s r.o.(1. mája 724,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 044/5434218, e-mail:
guranova@cestnestavbylm.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce; prax je vítaná.

Stolár (1)

MIBERAS,
s.r.o.(Podtatranského
680, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: 0905 249 836)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stolár (1)

Slovak Edu Team SET, s.r.o.(Gaštanova
511/3, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(, e-mail:
stefangyuran@zoznam.sk)

za mesiac
(800 - 850)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stolárska práca
Evidencia: min. 3 mesiace

Stolár (2)

DANDELION,
s.r.o.(Zádvorie
133/10,031 01
Liptovský Mikuláš, )

(tel.: 0910 993 464, e-mail:
kokavec@dandelion.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kvalifikované manuálne a remeselné práce. Zhotovovanie
nábytkárskych, stavebno-stolárskych a ďalších výrobkov.
Vykonávanie jednoduchých sklenárskych prác, kompletizovanie a osadzovanie
doplnkov a vybavenia vnútorných zariadení.
Hodnotenie a kontrolovanie kvality vyrobených výrobkov a dielcov. Dodržiavanie a
uplatňovanie pracovných a technologických postupove výroby, montáže, zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom.
Miesto výkonu práce: Po nohospodárska 45/4660, 031 01 Lipt. Mikuláš

56

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stolár pre výrobu
nábytku (1)

Quatro LM,
s.r.o.(Kláštorná 829,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 044/55 14 888, e-mail:
quatro@quatrolm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba, montáž, upravy nábytku, nábytkových dielov v
dielni, v interiéroch a exteriéroch pod a zákaziek firmy.
Obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov.
Dôslednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť, samostatnosť, schopnosť promptne a
efektívne riešiť problémy.
(technický typ - výhodou prax v oblasti výroby nábytku)

Stomatológ (1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Marharyta Popadynets (tel.:
+421949459438, e-mail:
margarita.popadinets@yandex.ru
)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stredoškolský
učite - zubné
lekárstvo (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

(tel.: +421 44 5522 497, e-mail:
szslm@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetu zubné lekárstvo, požadovaný
študijný odbor - zubné lekárstvo

Strojník na bager
(3)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

dohodou (-)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Strojník/čkavodič/ka (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; strojník/čka, vodič/ka
strojník na bágre a vodič na Tatru 815sx
vodičské oprávnenie B,B1,C,C1,B+E,C1+E

Strojný
zámočník,
údržbár (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojný zámočník, údržbár - mechanická údržba
vykonávanie menších až stredných opráv strojno-technolog. zariadenia,
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie
kompetentným osobám, spolupráca s externými firmami pri väčších plánovaných
opravách, vykonávanie preventívnej údržby, mazanie STZ pod a mazacích plánov,
spracovanie a evidencia zoznamov a špecifikácií rizikových náhradných dielov,
bežných náhradných dielov,
znalosť práce s výkresovou dokumentáciou
manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav
zváračský preukaz, preukaz na VZV výhodou

57

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebný strojnícky preukaz

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Strojová
vyšívačka (1)

IPATEX, s.r.o.(J.
Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ingrid Kögelová (tel.:
+421905928895, e-mail:
ipa@vysivanie-lm.sk)

Strážnik (2)

NODUS s.r.o.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

Syrár/ka (1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

(tel.: 0910 306 979, e-mail:
vlasto.podsednik@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzická ochrana majetku; požadovaná prax 1 rok;

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 5568127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava výrobkov

Technik
zabezpečovacích,
poplachových a
oznamovacích
systémov (2)

Triton SECURITY, s.
r. o.(J. Jánošku 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 025 683, e-mail:
office@tritonsecurity.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a servis kamerových, zabezpečovacích systémov.
Návrh riešení zabezpečovania jednotlivých objektov. Inštalácia zariadení a
technická podpora pre zákazníkov. Administrácia LAN/WAN- základy. Vodičský
preukaz sk. B. Znalosť Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 21- výhodou.

Technoóg/
elektrikár (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Technológ/elektrikár
starostlivosť o chod aquaparku, chemizácia bazénov, kontrola kvality bazénovej
vody a jej úprava, elektrická časť - čerpadlá cirkulácie bazénovej vody, čerpadlá
atrakcií bazénov, semafóry tobogánov, chod vzduchotechník objektov,
odstraňovanie tech. a el. závad technológie aquaparku, prípradne údržbárske práce
osvedčenie - vyhláška 718/2002 Z.z., §22

Tesár (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesár/ka
tesárske práce, stavebné a pomocné práce
vočičský preukaz A,AM,B

Traktorista (1)

Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Smrečanoch(Smrečany
, Smrečany, 03205)

Ing. Milan Vozár (tel.:
+4210445586120, e-mail:
udolie@isternet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Traktorista (1)

Ro nícke družstvo
Dovalovo(Dovalovo
515, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044/5222924, e-mail:
bendikova.m@mag-net.sk)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho stroja, obstríhanie nitiek a balenie
textilu. Pomocné práce.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Činnosti pri vedení, obsluhe, starostlivosti a údržbe
traktora a ťahaného zariadenia.

Dátum nástupu: Ihneď ; Traktorista- požadujeme vodičske oprávnenie sk. A,C

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Triedenie reziva
(1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Upratovač/ka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce pridelených priestorov - firmy,
domácnosti.
VP - sk. B výhodou
Miesto na plný/skrátený úväzok

Upratovač/ka (2)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovač/ka

Upratovačka (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Zavazna Poruba
226-obchod, 03202)

(tel.: +421 903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletné sanitárne a upratovacie práce na prevádzke
VPM vhodné pre občana so ZP

Učite
všeobecnovzdeláv
acích predmetov
(1)

Súkromné tanečné
konzervatórium(Hradn
á 340, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(, e-mail: riaditel@stklh.sk)

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite matematiky, fyziky a informatiky

Učite /ka pre I.
stupeň ZŠ (1)

Základná škola
J.Krá a(Žiarska
679/13, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/5533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Výchovno- vzdelávacia činnosť učite a pre I. stupeň.
Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby písali na našu
adresu alebo e-mail. Vzdelanie pod a Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.,
kvalifikácia pre I. stupeň. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o
vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať do 30.06.2017
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva,
triedenie reziva pod a kvalitatívnych tried
prax v drevárstve, lesníctve výhodou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Učite /ka v
materskej škole
(1)

Materská škola,
Gôtovany 60, 032
14(Gôtovany 60,
Gôtovany, 03214)

(tel.: 0915 950 778, e-mail:
msgotovany@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; učite /ka v materskej škole
potrebné ukončenie Strednej pedagogickej školy, resp. 1. stupeň VŠ (predprimárna)

Učite /ka v
materskej škole
(1)

Obec
Vavrišovo(Vavrišovo 4,
Vavrišovo, 03242)

(tel.: 044/5271073, e-mail:
obec@vavrisovo.sk)

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Učite ka materskej školy; potrebné doložiť doklad o
vzdelaní pod a 317/2009 Z.z., 437/2009 Z.z., výpis registra trestov

Učite /ka v
materskej škole
(1)

Základná škola s
materskou školou v
Pribyline(Pribylina 2,
Pribylina, 03242)

(tel.: 0908 136 966, e-mail:
mspribylina@azet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno- vzdelávacia činnosť.

Učite ka v
jasliach (1)

Ing. Michal Stupka M&S(J.D.Matejovie
544, Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Petra Stupková (tel.:
+421917701240, e-mail:
info@docsvetluska.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť a edukačná činnosť o deti vo veku 1-3 roky s
aplikovaním prvkov z MŠ v Jasliach a DC Svetluška.

Valciar (2)

CD - profil s.r.o.(1.
mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD.
(tel.: +421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Príprava vstupného materiálu pre valcovacie linky,
• nastavovanie valcovacích liniek,
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,
• dolaďovanie valcovacích liniek,
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,
• odoberanie výrobkov od linky,
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Vedúci odborný
referent (1)

Ministerstvo obrany
Slovenskej
republiky(Demänová
393, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. O ga Antošková (tel.:
+421960428202, fax: 0960428220,
e-mail: olga.antoskova@mil.sk)

Vedúci skladu (1)

BK staving,
s.r.o.(Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vedúci výroby (1)

STILLA,
a.s.(Palugyayho 1/787,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01-OCT-17 ; tvorba testov a testovanie počas jazykových skúšok,
metodická činnosť, tvorba učebných materiálov, vyučovanie cudzieho jazyka v
jazykových kurzoch

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a príjem tovaru,
komunikácia so zákazníkmi.

(tel.: +421 907 925 440, e-mail:
emil.krakovsky@eurofinal.eu)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; riadenie výroby, zodpovednosť za nákup a skladové
hospodárstvo, servis technológií
zodpovednosť, samostatnosť, technický preh ad v rámci technológií
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Vedúci/a
predajne (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Vodič (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/5520473-74, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vodič - rozvoz (2)

K&K TRANS PLUS, s.
r. o.(Dovalovo 595,
Liptovský Hrádok,
03301)

Daniel Karas (tel.:
+421905487432, fax:
+421445223940, e-mail:
kktrans@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič ve koobchod (1)

CBA VEREX,
a.s.(Priemyselná 4606,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Erika Mrvová (tel.:
+421911094528, fax:
+421445526003, e-mail:
mrvova@verex.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič MKD (2)

ECO TECHOLOGY
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 137,
Liptovská Porúbka,
03301)

Daniela Joobová (tel.:
+421911220131, e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

za mesiac
(700 - 1000)

Základné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné
miesta; potrebný VP sk. B.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz mrazených výrobkov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Doprava tovaru nákladným autom z ve koobchodu k
zákazníkovi.
- Manipulácia s tovarom v zmysle logistiky VO skladu.
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; preprava MKD z Ukrajiny a Ruska do krajín EÚ

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič MKD (2)

Hoško, a.s.(SNP 220,
Podtúreň-Roveň,
03301)

(tel.: +421 911 932 880, e-mail:
ria@hosko.eu)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodičský preukaz skupiny E nevyhnutný, kvalifikačná
karta vodiča, tachografová karta, psychická a zdravotná spôsobilosť vodiča, register
trestov bez záznamu, prax minimálne 1 rok v medzinárodnej doprave, skúsenosti s
colným vybavením výhodou

Vodič MKD (2)

SELIMTRANS,
s.r.o.(Hviezdoslavova
1871/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 802 535, e-mail:
spedicia@selimtrans.sk)

za mesiac
(900 - 1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič MKD (3)

Hoško,
a.s.(Priemyselná 220/2,
Podtureň, 03301)

Ing. Ria Hošková, 0911932880,
ria@hosko.eu

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodičský preukaz skupiny E nevyhnutný, Kvalifikačná
karta vodiča, tachografová karta, psychická a zdravotná spôsobilosť vodiča, register
trestov bez záznamu, prax minimálne 1 rok v medzinárodnej doprave, skúsenosti s
colným vybavením výhodou.

Vodič MKD (3)

K&K TRANS PLUS, s.
r. o.(Dovalovo 595 ,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0905487432, e-mail:
kktrans@stonline.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Dodávka tovaru do krajín EÚ, od pondelka do piatku víkendy vo né.
Potrebná karta vodiča, tachografická karta, psychotesty.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič MKD (4)

LUKRI
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ľuboslav Kristel (tel.:
+421905647409, e-mail:
majitel@lukri.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Vodič MKD (4)

PROCAR,
a.s.(Demänovská 800,
Liptovský Mikuláš,
03101)

JUDr. Katarína Frindtová (tel.:
+421915946999, e-mail:
frindtova@procar.sk)

za mesiac
(1100 - 2000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; preprava tovaru do Nemecka, nejedná sa o turnusovú
prácu

Vodič VZV (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vysokozdvižného vozíka, nakladanie a vykladanie
reziva; potrebný preukaz VZV; manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav;
požadovaná prax 2 roky

Vodič dodávky
(1)

Betaver,
s.r.o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 044/5526245, e-mail:
info@betaver.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce vo výrobe koženej galantérie, manipulácia s
materiálom, prevoz tovaru do Po ska a naspäť. Nutný VP sk. B.

Vodič dodávky
(1)

Hoško,
a.s.(Priemyselná 220/2,
Podtureň, 03301)

Ing. Ria Hošková (tel.:
+421911932880, fax:
+421445231710, e-mail:
ria@hosko.eu)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave.

Vodič
domiešavača (1)

K.K. BETON, s. r. o.(1.
mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 483 230, e-mail:
kovac.kkbeton@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Vodič kamiónu
(2)

CHOVAN Trans
s.r.o.(Hradná 1555,
Liptovský Hrádok,
03301)

Miroslav Chovan (tel.:
+421903519294, fax:
+421445221384, e-mail:
chovan.trans@gmail.com)

(-)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vodič kamiónu K&K Trans plus
s.r.o. (2)

K&K TRANS PLUS, s.
r. o.(Dovalovo 595,
Liptovský Hrádok,
03301)

Daniel Karas (tel.:
+421905487432, fax:
+421445223940, e-mail:
kktrans@stonline.sk)

za mesiac
(1200 - 1600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; MKD vodič len kolečko v EU
1x víkend v mesiaci

Vodič
medzinárodnej
dopravy (2)

Fox SK, s. r.
o.(Demanova 3,
Demänovská Dolina,
03101)

Miroslav Líška (tel.:
+421917287416, e-mail: foxsk@centrum.sk)

za mesiac
(1000 - 1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vodič medzinárodnej dopravy SK-DE,
- vodič medzinárodnej dopravy SK-CZ.

Vodič
medzinárodnej
dopravy do 3,5t
(2)

TRAX,
s.r.o.(Priemyselná
1/2034, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0911 251 895, e-mail:
trax@trax.sk)

dohodou (-)

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t
požadovaná prax min. 2 roky
vodičské oprávnenie sk B, podsk. B1

(-)
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Dátum nástupu: Ihneď ; vodič MKD v štátoch EÚ

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič domiešavača
doprava betónu
vodičské oprávnenie C
požadovaná prax min. 2 roky
Dátum nástupu: Ihneď ; vodič - trasa: Slovensko - Nemecko
vodič - trasa: Slovensko - Čechy

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Vodič
motorového
vozidla (2)

DUGE CATERING, s.
r. o.(Pálenica 752,
Liptovský Hrádok,
03317)

(tel.: 0911 942 764, e-mail:
dugecatering@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič motorového vozidla
balenie a rozvoz jedál v regióne
potrebné dohodnúť si stretnutie telefonicky!
vedenie motorového vozidla, znalosť príslušných predpisov a vyhlášok,
požadovaná prax: 4 roky,
hygienický preukaz a preukaz odbornej spôsobilosti
vodičský preukaz sk. B až C

Vodič skupiny C
(1)

EkoEnergia
Distribúcia,
s.r.o.(Krá ová Lehota
276, Krá ova Lehota,
03233)

(tel.: 0907 852 999, e-mail:
hanova@ekoenergia.sk)

za mesiac
(700 - 850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz tovaru konečným zákazníkom po Liptove,
nepravidelný závoz pelety na cisterne do vzdialenosti cca 100 km. Pokia nebude
plánovaný rozvoz, tak pomocné práce v sklade pri vykládke kamiónov. Preukaz
VZV je výhodou; požadovaná prax 2 roky; VP: sk. B, C.

Vodič skupiny C
na Tatru 815 (2)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

dohodou (-)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič/ka
kamiónu (3)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Liptovsky
Mikulas, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 998 401, 044/435 16 56,
e-mail: mkd.ozo@gmail.com)

za mesiac
(800 - 1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič/ka kamiónu
potrebný vodičský preukaz sk C+E

Výrobný
pracovník (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0902 965 233, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

dohodou (-)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obslužné práce pri výrobe výrobkov, kartonáž výrobkov,
obsluha výrobných zariadení
pracovný pomer na 6-12 mesiacov,
zmeny: 5:45-13:45, 13:45-21:45, 21:45-5:45
potrebný zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve, chuť pracovať a učiť sa
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Výživový
poradca/tréner
(3)

Michal Šintaj(Namestie
osloboditelov 9,
Liptovský Mikuláš,
03301)

Michal Šintaj (tel.:
+421910478495, e-mail:
miso.sintaj@gmail.com)

Vŕtač (1)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

TeamPrevent,
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911727051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Wellness tréner Wellness poradca
(5)

Michal Šintaj(Namestie
osloboditelov 9,
Liptovský Mikuláš,
03301)

Michal Šintaj (tel.:
+421910478495, e-mail:
miso.sintaj@gmail.com)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomáhame bežným uďom stať sa zdravšími, štíhlejšími,
tak aby získali časovú a zdravotnú slobodu. H adáme 4-5 nových udí do tímu. Naša
náplň práce spočíva:
Poskytujeme klientom služby v oblasti vnútornej výživy a regenerácie organizmu,
zlepšovanie životného štýlu a zdravia, zdravé chudnutie - zostavenie výživových
programov (jedálničkov) a úprava stravy klientom. Školenia s lekármi alebo
nutričnými špecialistami.

Zamestnanec
ochrany majetku
a osôb - Obsluha
SRP (1)

HDtech, s. r. o.(M.
Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Gabriela Poliaková (tel.:
+421911488847, e-mail:
hdtech@hdtech.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne sledovanie strážených objektov na obrazovkách
prostredníctvom inštalovaných kamier.

Zdravotná sestra
(2)

Detská ozdravovňa
Železnô(Železnô, Part.
Ľupča, 03215)

Mgr. Ľuba Michalovičová (tel.:
+421910975979, e-mail:
namestník@zelezno.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné práce sestry v ozdravnom zariadení, vedenie
zdravotnej dokumentácie, práca s deťmi od 3 -15 rokov, vedenie nižšieho
zdravotníckeho personálu.

Zdravotnícky
asistent (2)

Detská ozdravovňa
Železnô(Železnô, Part.
Ľupča, 03215)

Bc. Ľuba Michalovičová (tel.:
+421910975979, e-mail:
namestník@zelezno.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistencia sestre pri ošetrovate ských výkonoch, práca s
deťmi.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pomáhame zlepšiť klientom výživové návyky, zlepšovanie
životného štýlu a zdravia, zdravé chudnutie, športová výživa a pohybové aktivity.
Zostavenie výživových programov.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie dielcom na klasickej vŕtačke, rezanie závitov ručne
aj strojom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Zmenový
údržbárzámočník (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 888 744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Zootechnik (1)

AGRONOVA Liptov,
s.r.o.(Bukovina ,
Bukovina, 03223)

(tel.: 0902 080 998, e-mail:
agronova@citycom.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Zootechnik oviec
(1)

Farma Východná
p.d.(Východná 465,
03232)

(tel.: 0911 407 497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Zubný lekár (1)

JJ dent s.r.o.(Alexyho
1817/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907743181, e-mail:
jana.ju77@azet.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Zvárač (1)

HACO, a.s.(1.mája
1850, Liptovský
Mikuláš, 03180)

Miroslava Piačeková (tel.:
+421905360433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske a zámočnícke práce; požaduje sa zváračský
preukaz, VP sk. B, prax 1 rok.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zootechnik
riadenie farmy oviec, vedenie predpísanej evidencie, vedenie podriadených, odborná
práca pri dojniciach
vodičský preukaz B

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Zootechnik oviec, ošetrovate oviec
usmerňovanie prác, doh ad nad pracovnými postupmi, sledovanie, pomoc pri
kotení, ošetrovanie jahniat
potrebný vodičský preukaz

Dátum nástupu: Ihneď ; činnosť zubného lekára. Zamestnávate a je potrebné
vopred kontaktovať telefonicky.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Záhradník a
pestovate kvetov,
florista (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Záhradník a
pestovate
sadbového
materiálu (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Záhradník
krajinár (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Zámočník (1)

LISS, s. r. o.(1.mája
2066, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903 627 765, e-mail:
brincik@liss.sk)

za mesiac (od
780)

Stredné odborné
vzdelanie

Zástupca F&B
manažéra (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Aquapark
Tatralandia, Ráztocká
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Záhradník a pestovate kvetov, florista
Zamestnanec vo výrobnej, pestovnej činnosti a architektúre
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Záhradník krajinár
Zamestnanec vo výrobnej, pestovnej činnosti a architektúre

68

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke práce, zváranie- potrebné mať zváračské
skúšky. Prax je vítaná.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Zodpovednosť za poskytovanú úroveň, čistotu,
efektívnosť a celkový bezproblémový chod prevádzky. Zastupovať F&B manažéra
čase jeho neprítomnosti. Kontrolovať a udržiavať zverený majetok spoločnosti
(priestory, inventár, tovar, softvér) na dennej báze s cie om dodržať ve ké HACCP a
zabezpečiť chod prevádzky. Usmerňovať a kontrolovať činnosť podriadených
zamestnancov, školiť ich a viesť za účelom dodržiavania a zvyšovania kvality a
štandardov. Vytvárať a kalkulovať FB-ponuku pre hostí, sledovať a implementovať
nové trendy v gastronómii. Optimalizovať tržby a náklady. Viesť pracovný tím a
zodpovedať za organizovanie a riadenie udských zdrojov v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Vzdelanie: (úplné) stredné odborné vzdelanie, zameranie: obdor: čašník/servírka,
spoločné stravovanie/hotelová akadémia, prax min. 2 roky.
Jazyk: anglický jazyk-pokročilý, po ský, ruský-mierne pokročilý,
Znalosti: ovládanie práce s registračnou pokladňou - expert, MS Excel - pokročilý,
MS Word - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, skladové hospodárstvo,
Slušné vystupovanie, príjemná komunikácia, flexibilita, loajalita, samostatnosť,
zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť viesť a motivovať kolektív, odolnosť voči stresu,
organizačné schopnosti, ochota pracovať nad rámec bežných povinností, sebaistota,
zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie
epidemiologicky závažných činností.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zástupca/
zástupkyňa
vedúceho
predajne (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(1.mája
1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;

Údržbár elektrikár (1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665 406, 044/520 8901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár/ka - elektrikár,
vyučený v odbore elektrikár, prax vítaná,
Odstraňovanie závad, vykonávanie preventívnej údržby zariadení, kontrola a
obsluha plynovej kotolne,
vedenie evidencie pod a prevádzkového poriadku

Údržbár technický
pracovník/čka (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0948 775 009, e-mail:
katarina.sekanova@garnetpeers.s
k)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - technický pracovník
dorbné opravy, údržba penziónu.opravy v prevádzke, starostlivosť a údržba o okolie
a priestory penziónu, príprava zasadacích priestorov a iné

Účtovník/čka (1)

Helena Zelinová TINA(Priemyselná
4275/34, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 354 157, e-mail:
zelinova.helena@gmail.com)

za mesiac
(600 - 800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtovník/čka
Kompletné vedenie podvojného účtovníctva, závierka, konsolidácia v programe
OMEGA, prípadne jednoduchého účtovníctva v programe ALFA.

Účtovník/čka (1)

Hotel EURÓPA LM,
s.r.o.(Štúrova 808/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropa.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtovník/čka
vedenie kompletného účtovníctva firmy, mzdy, personalistika
požadovaná prax 3 roky

Čalúnnik
sedacích súprav
(1)

Liptov-Scandic,
s.r.o.(Pálenica 54/81,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911 156 246, e-mail:
andrej@liptov-scandic.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnenie sedacích súprav, kresiel, stoličiek, štýl
Chesterfield
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vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník (1)

MA-MI PUB s.r.o.(K
stanici 503/2a,
Podtureň, 03301)

Jaroslav Kutlík (tel.:
+421915809378, e-mail:
mami@mami.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických
zariadeniach a komunikácia s nimi.
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.

Čašník (1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Jaroslav Kutlík (tel.:
+421915809378, e-mail:
mami@mami.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických
zariadeniach a komunikácia s nimi.
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.

Čašník , servírka
(1)

Vladimír Urban
HOSTINEC U
URBANOV(Ľube a 344,
Ľube a, 03214)

(tel.: 0950 588 031)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vo výčape, predaj alkoholických a
nealkoholických nápojov

Čašník - barman
hotel Barbora
Vyšná Boca (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Barbora 0, Vyšná Boca,
03234)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421918777016, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Čašník - barman
hotel Repiská
Demänovská
Dolina (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Demänovská
Dolina 0, Demänovská
Dolina, 03251)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha pri barovom pulte, samostatné prijímanie
objednávok, stolovanie, príprava tabule, obsluha zákazníkov, inkasovanie tržieb,
výroba a ponuka miešaných nápojov.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha pri barovom pulte, samostatné prijímanie
objednávok, stolovanie, príprava tabule, obsluha zákazníkov, inkasovanie tržieb,
výroba a ponuka miešaných nápojov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník - servírka
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Repiská 0,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0918 779111, e-mail:
prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtujúci čašník/čka na stredisku reštaurácia, lobby bar,
obsluha hotelových hostí, organizovanie práce svojim podriadeným pracovníkom,
hmotná zodpovednosť za pridelený sklad.
Uvítame čašníka, serírku ktorý vie dobre pripravovať miešané nápoje.

Čašník / servírka
(2)

Mikulášska chata,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 75, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Veronika Kováčiková (tel.:
+421907724382, e-mail:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!

Čašník, servírka
(1)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
032 21, Bobrovec)

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná starostlivosť o zákazníka

Čašník, servírka
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Repiská-chata
Kožiar , Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: 0918 779 111, 044/5591526,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka, servírka
účtujúci čašník na stredisku, reštaurácia, lobby bar, obsluha hotelových hostí,
organizovanie práce
svojim podriadeným pracovníkom, hmotná zodpovednosť za pridelený sklad

Čašník, servírka
(1)

Ing. Kvetoslav
Staroň(Reštaurácia
MUSTANG,
Demänovská cesta 79,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 00421 905 252515, e-mail:
kvetoslavstaron@gmail.com)

za mesiac
(500 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť

Čašník, servírka
(1)

Tatiana
Danajová(Dúbrava
190, Dúbrava, 03212)

(tel.: 0907 691 019, e-mail:
tatianadanajova@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha výčapného zariadenia, obsluha terminálu, NIKÉ, TIPOS, výherných
hracích automatov, sanitačné a čistiace práce, obsluha zákazníkov
potrebný zdravotný preukaz

Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni,
- môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa medze nekladú.
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Požadované
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Penzión ZIVKA,
Závažná Poruba 550,
032 02, Závažná
Poruba)

(, e-mail: 0905 377 377)

za mesiac
(550 - 600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

(tel.: 0903 806 205,
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(3)

ALCONET plus,
s.r.o.(M. Pišúta 979/4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911 599 976, e-mail:
alconet@alconet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Čašník, čašníčka
(2)

PROFI CATERING
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 85/21,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Marek Šimon (tel.:
+421908837559, e-mail:
marek.simon0911@gmail.com)

za mesiac
(650 - 950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.

Čašník/ čašníčka
(1)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Jánska dolina
438, Liptovský Ján,
03203)

Branislav Bahleda (tel.:
+421917160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za plynulý chod reštaurácie a baru. Obsluha
zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou, aktívny
predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov.
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Požad.
prax
aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a účtovanie zákazníkov, prestieranie stolov,
príprava a aranžovanie miestnosti; samostatnosť, spo ahlivosť, logické zmýš anie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
príjem objednávok od zákazníkov, obsluha zákazníkov, príprava teplých a
studených nápojov, obsluha registračnej pokladne
potrebný platný zdravotný preukaz, výučný list

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie a prípravou
nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava a roznášanie nápojov, práca s
registračnou pokladňou
Pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a - uchádzač o zamestnanie do 25 rokov
veku, min. 3 mesiace v evcidencii alebo uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, min. 6
mesiacov v evidencii, ktoý nemal prvé platené zamestnanie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)
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vzdelanie

Požad.
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Čašník/-čka ubytovanie a
strava Grátis,
TPP, od 850€
netto (5)

HRQ SK s. r.
o.(Liptovský Mikuláš 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Čašník/servírka
(1)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok 1 404/,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

Čašník/servírka
(2)

Emil Hruboš
PENZION
BOROVEC(Velké
Borové 118, 02746)

(tel.: 0903 622 908, e-mail:
penzionborovec@gmail.com)

Čašník/čašníčka
(1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský ján, 03203)

(tel.: 0911 287 486, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Čašník/čašníčka
(1)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Jánska dolina
438, 032 03 Liptovský
Ján, Liptovský Ján)

(tel.: 0917160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o plynulý chod reštaurácie a baru, obsluha
zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou, aktívny
predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov.
Flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci, zodpovednosť,
komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita

Čašník/čašníčka
(1)

MA TRADE, s. r.
o.(1.mája 724 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 271 637, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Mgr. Monika Branišová (tel.:
+421903414816, e-mail:
monika.branisova@hrqgroup.co
m)

za mesiac
(850 - 1300)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta v oblasti gastronómie h adáme šikovné
posily na pozície: Vrchný Čašník a Čašník/ Čašníčka:
- obsluha hostí na vysokej úrovni (4* hotel),
- komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov),
- prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a prestieraní,
- prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie,
- pracovný čas: krátky/dlhý týždeň (možnosť dohody)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

za hodinu (od
3.5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výhoda - vyučený v odbore,

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čašníčka
-obsluha zákazníkov,
-komplexná starostlivosť o zákazníka,
-udržiavanie čistoty priestorov jedálne a terasy,
-rámovanie, účtovanie
-šikovnosť, príjemné vystupovanie, ochota
- pre UoZ s minimálnym stredným odborným vzdelaním
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Čašník/čašníčka
(1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií štvorhviezdičkového hotela Fis
v Jasnej

Čašník/čašníčka
(1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(, e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, dodržiavanie stanovených
gastronomických pravidiel obsluhy hostí, komplexná starostlivosť o zákazníka.
Príležitosť aj pre nevyučeného čašníka!

Čašník/čašníčka
(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217,
Žiar, 03205)

(tel.: +421 907 856 478, e-mail:
info@salas-ziar.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhujúci čašník v reštaurácii, prijímanie objednávok,
servírovanie jedál a nápojov, účtujúca pozícia cez registračnú kasu, hmotná
zodpovednosť za zverený tovar a inventár
vyučený v odbore - nie je podmienkou,
profesionalita, samostatnosť, spo ahlivosť, príjemné vystupovanie, chť pracovať,
dobrý zdravotný stav,

Čašník/čašníčka
(2)

Grand hotel Permon,
s.r.o.(Pribylina 1486,
Pribylina, 03242)

(tel.: 0914 330 030, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/servírka
prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,
servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, účtovanie a vedenie pokladne,
kontrolovať správnosť prezentácie jedla a jeho kvality ešte pred servírovaním
hosťom, výroba miešaných nápojov pod a receptúr a ich servírovanie
Výberové konanie na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 12.09.2017 o 09:00 v
zasadačke č. 101
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Čašník/čka (1)

DUCHO,
s.r.o.(Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 150 150, e-mail:
sodaclub@sodaclub.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Objednávanie, obsluhovanie a účtovanie zákazníkov. Práca
s registračnou pokladňou.
Dodržiavanie zásad HCCP na pracovisku.
Miesto výkonu práce - Liptovský Mikuláš Reštaurácia SODA CLUB

Čašník/čka (1)

F- Motel, s. r.
o.(Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0917 400 448, e-mail:
recepcia@f-hotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha hostí

Čašník/čka (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Barbora, Vyšná Boca,
03234)

(tel.: 0918777278, e-mail:
riaditel@hotelbarbora)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtujúci čašník na stredisku reštaurácia, lobby bar,
obsluha hotelových hostí, organizovanie práce svojim podriadeným, hmotná
zodpovednosť za pridelený sklad.

Čašník/čka (1)

Hotel EURÓPA LM,
s.r.o.(Štúrova 808/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha hostí, práca s pokladňou, komunikácia s hosťom, výdaj denného menu,
príprava akcií, rodinných osláv, ....
Výberové konanie na ÚPSVaR L.Mikuláš dňa 12.09.2017 o 13:00 v zasadačke č.
101; potrebné priniesť životopis.

Čašník/čka (1)

Hotel EURÓPA LM,
s.r.o.(Štúrova 808/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 444990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v reštaurácii, obsluha hostí, príprava raňajok, výdaj
denného menu, práca s pokladňou.
VP skup. B - výhodou.

Čašník/čka (1)

Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU(Palúčans
ká 343/5, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: +421 907 880 714)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník/čka (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

(tel.: 0903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

75

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné ppáce a nosenie jedál počas obedov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava nápojov, práca s registračnou
pokladňou. Miesto je realizované v zmysle §51a

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník/čka (1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov, dodržiavanie hygieny a predpisov pod a
HACCP.
Vyučený v odbore, príp. s praxou bez vyučenia.

Čašník/čka (1)

Sun investment capital
s. r. o.(Liptovský
Trnovec 315/,
Liptovský Trnovec,
03101)

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (1)

T&T Violet
s.r.o.(Hlavná 403,
Važec, 03261)

(tel.: 0918 748 867, e-mail:
andy.turonova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Čašník/čka (1)

ŠIKOV,
s.r.o.(Demänová 480,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0903 537204, e-mail:
info@holiday-liptov.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čka (2)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba - Jasná,
Demänovská Dolina ,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0905 835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

LIVE, s.r.o.(Štúrova
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

Tomáš Grygar(Nová
337, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0908 844 155, e-mail:
ukonika@ukonika.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha

Čašník/čka na
sezónu (1)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
032 21, Bobrovec)

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

76

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
OSOBNÁ NÁVŠTEVA LEN PO TELEFONICKOM DOHOVORE
skúsenosti s prácou v pokladni

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí rodinného penziónu, pomocné práce pri
príprave v kuchyni,
uchádzač nemusí mať ukončené vzdelanie v študijnom odbore - čašník,
vyžaduje sa komunikatívnosť, zručnosť, tímová práca,
znalosť cudzieho jazyka (Aj, PLj) - nie je podmienkou.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí a la carte, raňajky bufet, polpenzia.
Požadovaná prax 1 rok.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Čašník/čka,
servírka (2)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 905 503 613, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Šička (1)

KZLM-TILIA, spol. s
r.o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Anna Halahijová (tel.:
+421903065704, e-mail:
rukavice@tilia.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Šička (1)

ĎUMBIER, výrobné
družstvo(Družstevná 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 044/552 2504, e-mail:
info@dumbier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie výrobkov z kože, koženky a textilu.
Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať elektronicky spolu so životopisom.

Šička poťahov na
kancelárske
stoličky (9)

InterTechnic
s.r.o.(Palúčanská
54/371, L. Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 391 366, 044/286 1057,
e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šička - obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky
po úvodnom zaškolení schopnosť samostatne pracovať, zodpovednosť a dôslednosť s
dôrazom na kvalitu práce,
vzdelanie alebo prax v obore výhodou

Špecialista
ochrany lesa (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Špecialista pre
starostlivosť o
zákazníkov (1)

ICESERVE24,
s.r.o.(Školská 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 00357 977 58 715, 00357 22
000 404, e-mail:
monika.carnotova@althurayahold
ings.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov
nutné zaslať životopis v anglickom jazyku, ovládanie anglického jazyka - vysoká
úroveň,
Hlavnou zodpovednosťou je úspešne riadiť potreby a očakávania zákazíkov,
zabezpečovať podporu
pre interných a externých zákazníkov, podielať sa na riešení problémov a
spracovávať rozličné analýzy a metodické postupy.

Špecialista
technológ vo
výrobe nábytku
(1)

Castello furniture,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Zuskinová (tel.:
+421445522022, e-mail:
eva@castellofurniture.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

77

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v obsluhe

aspoň 6
mesiacov

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie rukavíc.

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; odborník - technológ vo výrobe čalúneného nábytku,
konštrukcia a vývoj čalúneného nábytku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Špecialista v
oblasti ochrany
životného
prostredia
(okrem
priemyselnej
ekológie) inde
neuvedený (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Špecialista v
oblasti
po nohospodárstv
a, lesníctva a
akvakultúry (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Špecialista v
oblasti
záhradníctva (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Špecialista v
rastlinnej výrobe
(1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Špecialista,
odborný lesný
hospodár (1)

Ing. Milan Šušlík SILVEEX(Vavrišovo
6/906, Vavrišovo,
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnance vo výrobnej, pestovnej činnosti a
architektúre. Prax je vítaná; vodičský preukaz sk. AM a sk. T.

Dátum nástupu: Ihneď ; Špecialista z oblasti ochrany životného prostredia
Zamestnanec vo výrobnej, pestovnej činnosti a architektúre,
prax vítaná
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.08.2017

Vytvorené 25.08.2017 o 07:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Špecializovaný
predajca
elektronáradia a
potrieb pre
remeselníkov (1)

Ing. Ivan Vavrovič
LIPTOVCONSULT(K
omenského 18, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš)

(tel.: 0903 801 985, e-mail:
vavrovic@isternet.sk)

za mesiac
(600 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Žeriavnik na
žeriav AD 20 (2)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

dohodou (-)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

79

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj na predajni (90%) aj v teréne (10%), príjem a
výdaj tovaru, montážne práce a základné servisné úkony. Vyžaduje sa technická
zručnosť na vysokej úrovni; flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, základná
znalosť AJ, NJ; vodičský preukaz sk. B.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

