Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Administratívny
pracovník (1)

LeXtom s.r.o.(Agátová
485/6, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Administratívny
referent (1)

Obec Svätý Kríž(Svätý
Kríž 152, Svätý Kríž,
03211)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Lenka Hvostiková, PhD.
(tel.: +421907297680, e-mail:
lenka.kuhejdova@gmail.com)

11.8.2020

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dušan Matejka (tel.:
+421445592636, e-mail:
ousvatykriz@alconet.sk)

13.7.2020

za mesiac (od
700)

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

1

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vybavovanie a organizovanie
administratívno-technickej agendy vo firme. Komunikácia s
externým prostredím, evidencia a vybavovanie firemnej
korešpondencie a telefonických hovorov. Komunikácia so
zákazníkom. Vyh adávanie obchodných príležitostí. Všetky ďalšie
súvisiace činnosti pod a príkazov zamestnávate a potrebné na
zabezpečenie riadneho fungovania a propagácie spoločnosti v danej
oblasti.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vedenie registratúry obce (vrátane
prijímania a odosielania pošty, archivácia),
• Vypracovanie preh adov, výkazov a štatistík okrem štatistík
týkajúcich sa ekonomického úseku (napr. školské, sociálne,
ochrana prírody, odpadové hospodárstvo),
• Príprava podkladov týkajúcich sa agendy pre rozhodovanie o
poskytnutí sociálnej opatrovate skej služby na území obce,
• Spracovanie agendy súkromne hospodáriacich ro níkov (SHR),
• Spracovanie projektov pod a výziev jednotlivých ministerstiev
potrebných pre podanie žiadostí o získanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
• Vykonávanie agendy na úseku školstva,
• Spracovanie vnútorných predpisov obce a VZN,
• Zabezpečenie aktualizácie webového sídla obce, zverejňovanie
dokumentov,
• Vedenie evidencie konaní,
• Zabezpečenie odbornej agendy súvisiacej so sprístupňovaním
informácií,
• Príprava podkladov ku konaniam pod a Stavebného zákona a
Ohláseniam k drobným stavbám a stavebným úpravám,
• Integrované obslužné miesto občana (IOMO) – vybavovanie
úradných záležitostí,
• Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia,
• Agenda súvisiaca s Obecným zastupite stvom: príprava
materiálov na OZ, vypracovanie zápisníc OZ a organizácia
zasadnutí OZ,
• Spracovanie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami na
úrovni obce – vydávanie záväzných stanovísk, rozhodnutí,
oznámení
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Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Animátor/
opatrovate (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.: 0915 836
120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
600)

Asistent učite a
(4)

Základná škola Miloša
Janošku(Čs. brigády č.
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Janka Cuprová (, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

7.8.2020

Asistent/ka
vedúceho VO
skladu (1)

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

Ing. Ľubomír Čupka (tel.: 0905
802 516, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

Automechanik
(1)

IMOS Liptov,
s.r.o.(Hodžova 1160,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Automechanik
(3)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovávanie/odubytovávanie hostí,
poskytovanie pomoci počas pobytu, vybavovanie mailovej agendy,
spravovanie rezervačného systému, fakturácia, predaj vstupného
do areálu a pod.

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Školský špeciálny pedagóg. Životopisy
posielajte na emailovú adresu zsbrigady@edu.mikulas.sk. Vybraní
uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční
19.08.2020 o 9:00 v priestoroch školy.

28.4.2020

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovanie práce vo VO sklade,
kontrola príjmu a výdaja,logistika,praca s VZV.

Igor Lukášik (, e-mail:
mikonalm@gmail.com)

26.6.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; technik emisných kontrol, opravy a
údržba motorových vozidiel, pneuservisné služby a ostatné práce
súvisiace s chodom prevádzky

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Balič, lepič (1)

Liptov-Scandic,
s.r.o.(Pálenica 54/81,
Liptovský Hrádok,
03301)

p. Jurík (tel.: 0911 159 246)

22.1.2020

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Lepenie molitanu, balenie sedačiek,
kresiel, stoličiek.

Balička / Balič
tovaru v sklade v
jednozmennej
prevádzke (2)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 15/16, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Ľubomír Čupka (, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

13.5.2020

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v sklade s chovate skými
potrebami
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok

2

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava osobných, nákladných áut a
stavebných strojov
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Požadované
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Barman (2)

Alica Langerová ELIS ÚČTOVNÍCKA
A OBCHODNÁ
FIRMA(Prekážka 254,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alica Langerova (tel.:
+421944352681, e-mail:
langerovaalica@gmail.com)

2.8.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Barman / Čašník
(6)

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

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
720)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- prijímanie objednávok
- príprava nápojov a miešaných nápojov a ich servírovanie
- správne účtovanie a zodpovednosť za pokladňu
- dodržiavanie HACCP zásad a čistoty

Barman/
Barmanka (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.

Biochemik (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr.Lucia Záchejová (tel.:
044/5568127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

3.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

CHYŽNÁ
HOTEL FIS
JASNÁ**** (1)

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

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

9.7.2020

za mesiac (od
610)

Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

29.7.2020

za mesiac (od
590)

Základné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

1.7.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

3

Dátum nástupu: Ihneď ; Nalievanie alkoholických a
nealkoholických nápojov, čapovanie piva,
obsluha zákazníka a udržiavanie poriadku na pracovisku.

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných priestorov

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, apartmánov a spol.
priestorov.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o čistotu spoločných
priestorov hotela, upratovanie izieb, príprava pod a zadania z
recepcie, komunikácia s recepciou, upratovanie konferenčných
miestností, zodpovednosť za čistotu vo wellness centre, pranie
bielizne, údržba kvetov, starostlivosť o výzdobu hotela, ďalšie
pomocné práce.
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Chyžná (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Repiská 1,
Demänovská Dolina,
03251)

Chyžná (1)

Marcela Tadianová (tel.: +421 918
777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

19.8.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Upratovanie hotelových izieb a
priestorov v hoteli, práca s hotelovým prádlom.

SOREA spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina 104,
Demänovská Dolina,
03101)

Bc. Ivona Vejová (tel.: +421 918
665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Starostlivosť o zverené hotelové izby a
hotelové priestory vrátane inventára, upratovanie, výmena hot.
bielizne, sprostredkovanie služieb hot. hosťom.

Chyžná (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a ostatných pridelených
priestorov, starostlivosť o zverené, ďalšie činnosti pod a potreby.

Chyžná (2)

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

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

11.6.2020

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná - sezónna
práca 2020 (3)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v hoteloch Hotel Grand**** Hotel Pošta****
Chalets.

Chyžná Hotel
Pošta**** (3)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Pošta**** 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

6.7.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v našom štvorhviezdičkovom hoteli: Hotel
Pošta****

Chyžná v hoteli
(1)

LG TRADE,
s.r.o.(Hotel
Svätojánsky kaštie ,
Starojánska 24,
Liptovský Ján, 03203)

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.:
+421918663229, e-mail:
info@lgtrade.sk)

2.8.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - upratovanie izieb
- upratovanie kancelárií
- upratovanie spoločných hotelových priestorov
- upratovanie hygienických a sociálnych zariadení

4

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Udržiavanie čistoty a poriadku v
apartmánoch, apartmánových domoch,
reštaurácie a recepcie
- Udržiavanie čistoty sociálnych zariadení
- Práca pridelená priamym nadriadený
- Dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Chyžná v hoteli v
Jasnej (2)

SLOV INN JASNÁ a.
s.(Demänovská Dolina
97, Demänovská
Dolina, 03101)

Radoslav Chovancik (, e-mail:
chovancik@bjornsonka.sk)

18.8.2020

za mesiac (od
950)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za pravidelné upratovanie
izieb, verejných a ostatných používaných priestorov ubytovacích
zariadeniach
- vykonávanie dohodnutých upratovacích činností (vysávanie,
utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena poste nej bielizne,
umývanie okien)
- dodržiavanie hygienických štandardov
- zabezpečovanie čistoty na izbách a ostatných priestoroch
- dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku

Dentálna
hygienička (1)

Smiles Dental
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Vladimír Grešo (, e-mail:
smilesdentalsro@gmail.com)

10.8.2020

za mesiac (od
1200)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dentálna hygiena

Dojič/ka (2)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

2.1.2020

za mesiac (od
850)

Úplné 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.

Elektrikár /
Údržbár (2)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola a údržba elektrických zariadení
- údržbárske práce – zabezpečenie starostlivosti údržby a opráv
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- ďalšie činnosti s prevádzkou a údržbou objektov

Elektrikár/
elektromontážnik
(1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie elektrických schém strojných
zariadení
- montáž káblov/elektrokomponentov na strojné zariadenia
- oživovanie (spúšťanie) strojných zariadení
- riešenie prípadných problémov po spustení strojných zariadení

Elektromechanik
(30)

PERFORMANCE
SERVICES, s. r.
o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Zuzana Salajová (tel.:
+421917489713, e-mail:
z.salajova@p-r.sk)

5.6.2020

za mesiac (od
705)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

5

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie mechanických a
elektromechanických prác súvisiacich s:
- montážou
- výrobou
- prevádzkou
- nastavovaním
- diagnostikovaním
- opravou elektronických zariadení (osadzovanie, opravy dosiek
plošných spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických
zariadení)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Elektromechanik
(50)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Eltek s.r.o.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

16.7.2020

za hodinu (od
3,6)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.
- Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).

Elektromontážni
k (testovací
technik) s
§21/§22. (6)

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

Ing. Soňa Žilová (tel.:
+421905555681)

4.8.2020

za hodinu (od
4,2)

Stredné odborné
vzdelanie

Frézar (1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

6

Dátum nástupu: Ihneď ; * samostatná montáž elektrických častí
komponentov záložných, klimatizačných a napájacích jednotiek
rôznych typov a ve kostí
* zodpovednosť za kvalitné zapojenie uvedených zariadení pod a
výkresovej dokumentácie
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

HR manažér (1)

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

Horizontár (1)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Jana Vlčková (tel.:
+4210445202522, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

13.8.2020

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Riadenie oddelenia udských zdrojov
• Plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti. Príprava
stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia
• Definície pozícií a požiadaviek na ich obsadenie
• Organizácia a vedenie výberových procesov pod a aktuálnych
potrieb
• Administratívne spracovanie recruitingovej agendy
• Príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a
motivačných procesov v spoločnosti
• Nastavenie systémov odmeňovania, hodnotenia a vzdelávania
• Návrh sociálneho systému pre zamestnancov pod a interných
smerníc
• Poradenstvo pre manažérov spoločnosti v otázkach HR
• Vedenie a koordinácia integrácie udských zdrojov a stratégií s
obchodnou stratégiou, celkovou stratégiou a organizačným
plánovaním
• Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov
• Nastavovanie systému školení a participácia na školiacich
aktivitách
• Reporting

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

12.8.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

7

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC 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.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hotelová chyžná
(1)

V + V JASNÁ,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 88, Demänovská
Dolina, 03101)

Kontakt u zamestn.

Jana Vojteková (tel.:
+421905389510, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

23.7.2020

za mesiac (od
700)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme nového člena do nášho
energického pracovného kolektívu na pozíciu - hotelová chyžná. Ak
medzi vaše priority patrí zodpovedný prístup k práci, zmysel pre
detail a zároveň máte tímového ducha, možno h adáme práve
Vás ! :-)
Očakávame:
- Zodpovednosť za všetky činnosti súvisiace s čistením a prípravou
hotelových izieb, verejných priestranstiev a priestorov v areáli
nášho hotela
- Postup pod a check listu, aby ste sa uistili, že celá budova je 100%
čistá a pripravená pre hostí
- Poskytovanie hotelového servisu ubytovaným hosťom na vysokej
úrovni
- Kontrolovanie zásob poste ného prádla, uterákov a čistiacich
prostriedkov
- Hlásenie zistených závad na izbách recepcii
- Prozákaznícky prístup
- Dôkladnosť
Ostatné požiadavky:
Hygienické minimum výhodou, nie však podmienkou
Predchádzajúce skúsenosti s upratovaním v hotelovom zariadení sú
výhodou, no taktiež nie podmienkou, radi Vás zaučíme !
Platové podmienky brutto 600 € + 30% výkonnostné prémie

Váš životopis prípadne nám môžete zaslať na našu e-mailovú
adresu: info@hoteljasna.sk
Po posúdení životopisov, budeme telefonicky kontaktovať
vybraných uchádzačov.

8

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Hotelová gazdiná
(1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

20.5.2020

za mesiac (od
630)

9

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje poskytovanie kvalitných
ubytovacích služieb v rámci štandardu triedy hotela,
- vedenie a riadenie tímu chyžných, kontrola práce chyžných
- spolupráca s recepciou,
- evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a
prostriedkov,
- priebežná kontrola vybavenosti izieb a apartmánov a funkčnosti
inventáru hotela,
- zodpovedá za stav a čistotu izieb a okolia,
- dodržiavanie hygienických predpisov,
- triedenie a balenie prádla a bielizne, zabezpečenie odvozu do
práčovne, mesačné inventúry,
- nahlasovanie závad.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

IFRS špecialista /
IFRS účtovník
(1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Bernolákova 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

9.7.2020

za mesiac (od
1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Informátor (1)

Pečivárne Lipt.
Hrádok,
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 347,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ľubomír Dopater (tel.:
044/5207219, e-mail:
brtanova@plh.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavná pracovná náplň a zodpovednosti:
- Organizácia prác súvisiacich so zostavením účtovných závierok
(mesačných, polročných/ročných, individuálnych/konsolidovaných,
pod a SAS a pod a medzinárodných štandardov IFRS)
- koordinácia a príprava podkladov pre účely IFRS konsolidácie a
vypĺňanie skupinových konsolidačných balíkov,
- príprava podkladov a komunikácia s externým partnerom (Ernst
& Young) ako aj s auditórskou spoločnosťou KPMG,
- podpora, kooperácia a usmerňovanie dcérskych spoločností
(SK/AT/CZ/PL) pri výplňaní konsolidačných balíkov,
- odsúhlasovanie vzájomných „inter-company“ transakcií,
- vyhodnocovanie individuálnych/konsolidovaných výsledkov,
- participácia pri zostavovaní výročnej správy pre účely
polročnej/koncoročnej závierky, tvorba a písanie poznámok k
účtovnej závierke,
- konzultácia a odporúčania vykazovania nových analytických
účtov hlavných kníh ako aj odporúčania pre nastavenie
účtovníctiev pod a IFRS,
- sledovanie platnosti nových IFRS štandardov a ich prvotné
zachytenie v čase nadobudnutia ich platnosti,
- účtovanie IFRS adjustmentov do hlavnej knihy,
- analýza procesov,
- vypĺňanie štatistických výkazov pre účely NBS,
- spolupráca s oddelením controllingu,
- aktívny prístup počas uzávierok, komunikácia s ostatnými
oddeleniami,
- ostatné „ad-hoc“ úlohy na základe požiadaviek priameho
nadriadeného
Dátum nástupu: Ihneď ; Príjmanie telefonátov a ich prepájanie,
ďalšie práce pod a pokynov vedúceho zamestnanca.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Junior kontrolór
(6)

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

Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)

16.7.2020

za mesiac (od
745)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kaderník (1)

Mr.&Mrs.Grand,
s.r.o.(Martina
Martinčeka 4701/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Svitlana Havryshchuk (tel.: 0919
440 035, e-mail:
mr.msgrand@gmail.com)

20.7.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Posudzuje zhodnosť podzostáv a výstupných materiálov po
zaškolení SENIOROM pod a výkresovej dokumentácie
• Dbá na to, aby vystupujúce materiály spĺňali požiadavky ISO
noriem v oblasti sledovanosti
• Kontrola kódov, zabezpečuje identifikáciu
• V prípade nezhody vypracováva Záznam o nezhode, ktorý slúži
ako podklad k reklamačnému konaniu
• V zmysle platných procedúr označuje stav materiálu po
kontrole/uvo nený, dočasne pozastavený, zamietnutý
• V prípade zistenia a odhalenia skrytej nezhody vo výrobnom
procese spolupracuje s úsekom výroby a Technickým úsekom na
riešení nezhody
• Zabezpečuje plnenie operatívnych úloh zadaných vedúcim
• Vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov systému kvality v
oblasti spracovania a manipulácie s materiálom v celom procese
poskytovanom firmou a informuje o zistených nedostatkoch
Zodpovednosť:
• Zodpovedá za kontrolu kvality výstupných materiálov pred
testom pod a špecifikácií
• Zodpovedá za dodržiavanie noriem ESD v organizácii
Právomoci:
• Má právomoc uvo niť produkt po 100% medzioperačnej kontrole
• Má právomoc pozastaviť nezhodný a podozrivý materiál
• Má právo navrhnúť ďalšie konanie súvisiace s vysporiadaním
materiálu
• Má právomoc rozhodnúť o akceptovate nosti, resp.
neakceptovate nosti materiálu
• Má právomoc požadovať nápravu v prípade porušenia predpisov
systému kvality pri narábaní s materiálom v celom procese jeho
spracovania
- Práca na dvojzmennej prevádzke podmienkou
Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Kaderník.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

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)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

9.6.2020

za mesiac (od
696)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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.

Koordinátor
zákazníckeho
servisu (1)

Loviu,
s.r.o.(Palugyayho 40/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Papajová (tel.: 0948 785
599, e-mail: nakup@bighome.sk)

3.8.2020

za mesiac (od
1300)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Telefonicky a emailom prijímať, evidovať
a riešiť požiadavky a podnety zákazníkov,
- zabezpečovať poradenstvo pri objednávkach
- poskytovať informácie zákazníkom o produktoch a službách
našej spoločnosti
- poskytovať profesionálny zákaznícky servis v súlade s potrebami
zákazníka
- zabezpečovať plynulý chod procesu vybavovania objednávky
zákazníkov
- ochota riešenia problémov zákazníka. Práca možná na živnosť.
Potrebná znalosť maďarského jazyka.

Kuchár (1)

ALIMER Slovakia s. r.
o.(K stanici 503/2A,
Podtureň, 03301)

Milan Križka (tel.: +421 910 486
465, e-mail:
lineden298@gmail.com)

26.6.2020

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava minútkových a hotových jedál.

Kuchár (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

30.4.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (1)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Závažná Poruba
550, Závažná Poruba,
03202)

Ivan Murdzik (tel.:
+421905377377, e-mail:
penzion@zivka.sk)

2.7.2020

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj jedál

Kuchár (1)

KLAR plus s.r.o.(1.
mája 1741/117,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ondrášová (tel.:
+421903640471, e-mail:
hotel@klar.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Denné menu, oslavy, svadby.

Kuchár (1)

Mikulášska chata,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 75, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Veronika Kováčiková (, email:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

22.7.2020

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola dodržiavania noriem na výrobu
jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom,potravinami, spôsobu
ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
Obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál,
ve kokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál
Ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príprava jedál na rýchle občerstvenie , jedál národných kuchýň a
ďalších špecialít, minútkových jedál a špecialít, produktov bežnej
studenej kuchyne , surovín na výrobu jedál, teplých jedál pod a
receptov, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
Úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním,
hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
Výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
Výpomoc pri výrobe jedál

Kuchár (1)

S.K. - Liptov,
s.r.o.(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radoslav Jurčo (tel.:
+421918689574, e-mail:
r66@r66.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

Sofia K.G.
s.r.o.(Hradná 337,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Soňa Glavová, tel: 0905 579
268

10.8.2020

za hodinu (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

Štefan
Psotný(Smrečianska
680, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Štefan Psotný (tel.:
+421918561138, e-mail:
stevko.psotny@centrum.sk)

4.8.2020

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie

13

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava minútkových a hotových jedál,
pizze.
Dodržiavanie hygienických pravidiel a noriem.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (2)

Borová Sihoť,
s.r.o.(SNP 200,
Liptovský Hrádok,
03301)

Tatiana Giňovská Drugdová prevadzkár (tel.: 0911 433 341, email:
prevadzkar@borovasihot.sk)

21.6.2020

za hodinu (od
5)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, vedenie kuchyne, tvorba
menu.

Kuchár (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár (2)

H & H česko - slovakia
s.r.o.(Ul. 1. mája
1098/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Cung Nguyen Van (tel.: +421 944
456999, e-mail:
slovakia28@gmail.com)

16.12.2019

za hodinu (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

14

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár ázijských jedál

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Kuchár (2)

MAXIM 2001,
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Poláková Lucia (tel.: 0911
544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

12.8.2020

za hodinu (od
6)

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

Kuchár (2)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@maladinovo.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

THAI FOOD
s.r.o.(Námestie mieru
1/, Liptovský Mikuláš,
03101)

Hai Nguyen Dinh (tel.:
0915076682, e-mail:
hnguyendinh190@gmail.com)

5.5.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (3)

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

Anton Mariak (tel.: 044/520 89
13, e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

9.6.2020

za hodinu (od
730)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

15

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie a príprava jedál.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál
(hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy).
Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov.
Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál.
Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na
pracovisku.
Podie anie sa na príprave jedálneho lístka.
Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.
Kontrola kvality hotových jedál.
Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.
Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu
na estetickú stránku pokrmov.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prax s ázijskou kuchyňou, chuť pracovať.

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava všetkých ponúkaných jedál,
zodpovednosť za kvalitu pripravovaných jedál, sledovanie
skladových zásob.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kuchár Kuchárka Hotel
Pošta**** (3)

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

Kuchár pizzerista (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

12.8.2020

za mesiac (od
700)

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

Vierka Majeríková (, e-mail:
restaurant@marino.sk)

11.5.2020

Kuchár pomocný kuchár
(1)

La Pentola, s.r.o.(1.
mája 709, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

Kuchár - rezort
(2)

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

Kuchár /
Kuchárka sezónna práca
2020 (3)

Kuchár ázijských
jedál (1)

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu. V hoteloch Hotel Pošta****
alebo Hotel Grand****

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál talianskej a slovenskej
kuchyne alebo príprava pizze.

27.7.2020

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle e efektívne plnenie pracovných
povinností
- krájanie, čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál
- príprava a výroba produktu na základe pokynov od nadriadeného
- dodržiavanie HACCP a hygieny v kuchyni

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu. V hoteloch Hotel Pošta****
alebo Hotel Grand****

H & H česko - slovakia
s.r.o.(Ul. 1. mája
1098/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Long Nguyen Van (tel.:
+421944456999, e-mail:
slovakia28@gmail.com)

30.1.2020

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava ázijských jedál.

16

Požadované
vzdelanie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár
špecialista (1)

Ritterstein,
s.r.o.(Magurka 21,
Partizánska Ľupča,
03215)

Miroslav Meluš (tel.: 0911 359
023, e-mail:
miroslav.melus@gmail.com)

7.7.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Príprava jedál z jedálneho lístka,
denného menu; dodržiavanie HACCP, objednávanie tovaru a
sledovanie skladových zásob, tvorba jedálneho lístka.

Kuchár,
kuchárka (2)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 044/5563526, e-mail:
sedlackova@nsplm.sk)

11.6.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára v nemocničnej kuchyni.

Kuchár/kuchárka
(5)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

Chudovský (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár/kuchárka
(5)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185,
044/5591555, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Kuchárka (2)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412, Liptovský Hrádok,
03301)

Ľubomír Pavúk (tel.:
+421905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

22.6.2020

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál klasickej slovenskej
kuchyne.

Lakovač (2)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Ing. Monika Žišková (tel.:
+421445201852, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

22.7.2020

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

17

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Lakovanie dielov na práškovej striekacej
linke,
- tmelenie a brúsenie nerovností pred lakovaním.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Lekár Všeobecný lekár
pre dospelých (2)

Centrum Kramáre,
spol. s r.o.(Štúrova 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Kaliská (tel.: +421
918 766 937, e-mail:
t.kaliska@pinium.sk)

18.3.2020

za mesiac (od
2200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
vyšetrovanie pacientov a stanovenie diagnózy, diagnostika
akútnych a chronických ochorení, predpisovanie
liekov a zdravot.pomôcok, indikovanie odberov biolog. materiálu
na laboratór. vyšetrenia, vykazovanie zdravot.výkonov,
zaznamenávanie postupu a výsledkov do
zdravot. dokumentácie pacienta, spolupráca so špecializovanými
lekármi.

Lekár do
ortopedicko chirurgicko traumatologickej
ambulancie (1)

Tatry Medic Point
s.r.o.(Demänovská
Dolina 9, Demänovská
Dolina, 03101)

Mgr. Adriana Nezníková (tel.:
0904 235 849, e-mail:
a.neznikova@gmail.com)

19.12.2019

za mesiac (od
1800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára ortopéda, traumatológa,
chirurga na ambulancii.

Lekár na
gynekologickopôrodníckom
oddelení (1)

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
25, Liptovský Mikuláš,
03101)

PhDr. Dana Sedláčková (tel.:
044/55 63 526, e-mail:
sedlackova@nsplm.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení.

Lekár na
traumatologicko
m oddelení (1)

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

(tel.: 044/5563530, e-mail:
riaditelstvo@nsplm.sk)

27.8.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na traumatologickom oddelení Popromočná príprava na výkon odborných činností pod vedením
vyššie kvalifikovaného odborného pracovníka, s cie om zaradenia
na povinnú cirkuláciu pre získanie predpísanej špecializácie
I.stupňa.

Majster
stavebnej výroby
(1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Maliar - natierač
interiérov (1)

EKOTHERM SK
s.r.o.(Liptovský Peter
204, Liptovský Hrádok
1, 03301)

Dušan Pálenčík (tel.: 0917 431
672, e-mail: palencik@gmail.com)

31.7.2020

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 22.08.2020 ; Ma ovanie interiérov, maliarske
práce.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Manažér hotela s
praxou (1)

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

Katka Kováčova (tel.:
+421948495200, e-mail:
lumiko@centrum.sk)

18.6.2020

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

Marketingový
špecialista v
apartmánovom
rezorte
Maladinovo (1)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Andrej Tkáč (tel.:
+421911553383, e-mail:
andrej.tkac@maladinovo.sk)

10.8.2020

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - prevádzka v hotelových službách
- komunikácia s hosťami
- vybavovanie rezervácii
- komunikácia s dodávate mi služieb, hosťami z objednávacieho
systému
Dátum nástupu: Ihneď ; Si kreatívny, máš plnú hlavu nápadov, rád
si stále v pohybe a si často tým, kto prináša nový smer, nápady a
postrehy pre ostatných v tíme? Chcel by si sa stať súčasťou niečoho
nového a moderného? Máš rád správne veci a udí so srdcom a
rozumom, ktorí chcú robiť naozaj dobrú a kvalitnú prácu v
hospitality službách? Potom je dosť pravdepodobné, že h adáme do
nášho tímu práve Teba. Máš možnosť byť pri zrode niečoho nového,
zanechať svoju stopu a rásť spolu s nami. Máme ve ké plány, ak si
sa našiel v popise, budeme radi, keď sa nám ozveš.
Cie činnosti na pracovnej pozícii:
Cie om pozície maketingový špecialista je napĺňať marketingovú
stratégiu, vytvárať rôzne komunikačné kanály pod a najnovších
trendov v segmente s cie om tvorby značky Maladinovo na trhu,
zvyšovania podielu na tru a pozitívnych hospodárskych výsledkov
celého rezortu.
Náplň práce:
- podie anie sa na príprave a plánovaní kampaní, ich tvorba a
realizácia
- správa webovej stránky najmä po obsahovej prezentačnej stránke
- tvroba online contentu v médiách určených mktg stratégiou
- tvorba offline materiálov na prezentáciu ako aj operatívu a chod
prevázdky Maladinovo
- vyh adávanie a vytváranie nových komunikačných kanálov a PR
aktivít za účelom napĺňania cie ov
- napĺňanie content marketingu pre rezort Maladinovo
- komunikácia s obchodnými partnermi a vytváranie a rozvoj
pozitívnych obchodných vzťahov
- napĺňanie vízie spoločenskej zodpovednosti a filozofie rezortu
Maladinovo v celom svojom zábere činností
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Masér (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

Marcela Tadianová (tel.: +421 918
777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre hotelové wellness centrum
zabezpečuje:
- plynulý chod prevádzky,
- starostlivosť o čistotu a hygienu,
- zodpovednosť za bezpečnosť klientov,
- poskytovanie rôznych druhov masáží: športová, klasická,
reflexná, terapeutická, balneoterapeutické, elektroliečba,
vodoliečba, tlakové masáže.

Mechanik (1)

PNEU
MOTOTECHNA,
s.r.o.(ul. 1. mája 485,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 0905466519, 044/5521444, email: kovac_ivan@stonline.sk)

11.9.2019

za mesiac (od
790)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Mechanik v autoservise a pneuservise.

Montážnik v
elektrovýrobe Liptovský
Hrádok (2
zmeny) (5)

DCA STEEL
s.r.o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Martina Kazárová (tel.:
+421918959891, e-mail:
info@ponukampracu.sk)

11.8.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; S možným nástupom ihneď / dohodou
prijámame pracovníkov na výrobu a montáž záložných napájacích
zdrojov pri Liptovskom Mikuláši.
Náplň práce:
- montážne práce
- kontrola a balenie výrobkov
- testovanie výrobkov
Práca v 2-zmennej prevádzke
--------------------------------------------------

Montážny
pracovník (2)

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

Janka Argalášová (tel.: +421 44
2861057, e-mail:
janka.argalasova@intertechnic.sk
)

17.8.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž sériových dielov - mechaník a
zostáv,
- pomocné práce.

Montážny
pracovník /
Čalúnnik (2)

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

Janka Argalášová (tel.: +421 44
2861057, e-mail:
janka.argalasova@intertechnic.sk
)

28.7.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jednoduchá montáž dielov do
kancelárskych stoličiek, kompletizácia sedákov a opierok
kancelárskych stoličiek.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Montážny
pracovník v
Liptovskom
Hrádku (50)

PERFORMANCE
SERVICES, s. r.
o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Josip Batinič (tel.:
+421917489713, e-mail:
inzercia@p-r.sk)

11.11.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie mechanických,
elektromechanických a elektrických prác súvisiacich s montážou,
výrobou, prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou
elektronických zariadení (osadzovanie, opravy dosiek plošných
spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení)

Montážny
robotník/-čka
(30)

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

Jana Vlčková (, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

22.1.2020

za hodinu (od
3,6)

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

Murár (1)

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

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

8.5.2020

za mesiac (od
930)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce

Murár (1)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

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

5.3.2020

za mesiac (od
930)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Mzdový
účtovník/
účtovníčka (1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Kontakt u zamestn.

Ing. Monika Žišková (, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

4.6.2020

za mesiac (od
900)

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

aspoň 5
rokov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebujeme posilniť náš tím o šikovného
junior účtovníka , ktorého náplňou práce bude:

• Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr - režijné (príjem,
spracovanie, overenie vecnej správnosti, schválenie, údržba v IS
SOFTIP)
• Dodávate ské saldo (aktualizácia, párovanie, kontrola a
spracovanie, komunikácia s dodávate mi) vrátane správy zápočtov
• Správa/Evidencia/kontrola dát zamestnancov a nastavení v IS
RON a IS SOFTIP pod a platnej legislatívy a interných
dokumentov
• Kontrola a komplexné spracovanie dochádzky v IS RON
• Výpočet/kontrola miezd zamestnancov (mesačné mzdy, mesačné
hlásenia, ročné zúčtovanie, evidencia/archivácia dokumentov)
• Riešenie prípadných nezrovnalostí miezd a ich vysporiadanie
• Spracovanie a správa exekúcií, ostatných zrážok
• Kontrola účtovania a zostatkov na mzdových účtoch hlavnej
knihy
• Komunikácie s oprávnenými inštitúciami (SP, ZP, DU, DDS,
exekútori)
• Spolupráca s inými výrobnými sekciami a ostatnými oddeleniami
podniku pri plnení úloh
• Ostatná činnosť pod a pokynov nadriadeného a stanovených
postupov

Mäsiar, kuchár
(2)

LIPTOV FOOD s. r.
o.(Uhorská Ves 164,
Uhorská Ves, 03203)

Michal Štás (tel.: +421901713945)

10.7.2020

za mesiac (od
780)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava suroviny na spracovanie

Mäsiar, kuchár
(2)

LIPTOV FOOD s. r.
o.(Uhorská Ves 164,
Uhorská Ves, 03203)

Michal Štás (tel.: +421901713945)

13.8.2020

za mesiac (od
780)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava suroviny na spracovanie.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Nákupca s AJ (1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Nám.oslobodit
e ov 75/14, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Nástrojár nastavovanie,
údržba a oprava
nástrojov (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Ing. Ľubomír Čupka (tel.: 0905
802 516, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

28.4.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovabnie a vedenie agendy
nákupu,vyzjednávanie cien,kontrola fakúr, logistika,tvorba
obalov,testovanie produktov a pod.

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

22.7.2020

za hodinu (od
4,44)

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 ; - nastavovanie nástrojov, strojov,
zariadení
- 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 a oprava nástrojov,
- nahodenie, zhodenie nástroja,
- kontrolovanie nástroja na zariadení,
- upravovanie náhradných dielov do nástroja

Obchodný
pracovník skladník, Diskont
L. Mikuláš (1)

CBA VEREX,
a.s.(Kuzmányho 1137,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

18.8.2020

za mesiac (od
760)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberanie tovaru od dodávate ov,
manipulácia v sklade, vykladanie tovaru na prevádzke.
Práca vhodnejšia pre muža.

Obchodný
referent skladník vo
ve koobchode L.
Mikuláš (2)

CBA VEREX,
a.s.(Priemyselná 4606,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s tovarom, doplňovanie
regálov v zmysle logistiky VO skladu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obchodný
referent - vodič ve koobchod L.
Mikuláš (1)

CBA VEREX,
a.s.(Priemyselná 4606,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
716)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doprava tovaru nákladným autom z
ve koobchodu k zákazníkovi.
Manipulácia s tovarom v zmysle logistiky VO skladu.

Obchodný
zástupca (1)

TPC, spol.s
r.o.(Pálenica 53,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Anna Griešová (, e-mail:
office@tpc.sk)

13.7.2020

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vytváranie cenových ponúk
Komunikácia so zákazníkmi
Aktívne vyh adávanie nových zákazníkov
Konzultácie a odborné poradenstvo
Servis
Upevňovanie vzťahov s už existujúcimi zákazníkmi
Účasť na výstavách a reprezentácia firmy
Podpora marketingu
Vedenie obchodného tímu

Obsluha
zariadenia na
spracovanie
drevenej hmoty
(1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing.Burčíková Klára (tel.:
044/5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na porez drevnej hmoty,
kvalitatívne triedenie vyrábaných produktov, balenie, evidencia,
manipulačné práce.

Ohýbač (1)

VATMANN, spol. s
r.o.(SNP 1, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Jozef BEŇO (tel.:
+421940903723, e-mail:
obchod@vatmanntechnology.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatne ohýbať na TruBend 5130
- samostatne čítať výkresy
- samostatne si organizovať vlastnú prácu

Opatrovate
starších osôb a
osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti, v
teréne (1)

Obec Liptovský
Ján(Jána Kalinčiaka
39, Liptovský Ján,
03203)

Mgr. Martin Šimovček (tel.: 0911
654 704, e-mail:
ic@liptovskyjan.sk)

2.6.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie staršich a odkázaných osôb v
domácnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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)

4.8.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Opatrovate ka v
zariadení
sociálnych služieb
(1)

Royal care, n.
o.(Žiarska 701/10,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Dagmar Klongová (tel.:
+4215570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

21.7.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; opatrovanie starších osôb v zariadení
sociálnych služieb

Operátor
ohraňovacieho
CNC stroja (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.7.2020

za hodinu (od
3,85)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; - čítanie technických výkresov,
- upínanie súčiastok nástroja,
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja,
- čítanie a upravovanie programu,
- používanie meradiel,
- námatková kontrola kvality,
- každodenná údržba

Operátor
rezacieho lasera
(1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.7.2020

za hodinu (od
3,85)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; - čítanie technických výkresov,
- upínanie súčiastok nástroja,
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja,
- čítanie a upravovanie programu,
- používanie meradiel,
- námatková kontrola kvality,
- každodenná údržba

Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (4)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.:
+42144 5 207 175, e-mail:
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

9.7.2020

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečovanie opatrovate ských úkonov v
rozsahu zákona č. 448/2008 Z.z. – pomoc a doh ad pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o zverené priestory, sprievod k
lekárovi a na sociálne aktivity, spolupráca s ostatnými
zamestnancami, účasť na vo nočasových aktivitách, spolupráca s
rodinou a ostatnými inštitúciami

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov
- montáž dielov do podzostáv a zostáv
- trojzmenná prevádzka

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; - čítanie technických výkresov,
- upínanie súčiastok nástroja,
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja,
- čítanie a upravovanie programu,
- používanie meradiel,
- námatková kontrola kvality,
- každodenná údržba

Operátor
vysekávacieho
CNC stroja (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.7.2020

za hodinu (od
3,85)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Operátor/-ka
výrobyosádzanie
súčiastok do DPS
(20)

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

Jana Vlčková (, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

4.8.2020

za hodinu (od
3,6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - osádzanie súčiastok do dosiek plošných
spojov

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (6)

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

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

23.6.2020

za hodinu (od
3,33)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení pri
predúprave a úprave hovädzích a klokaních usní.

Opravár
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

Maroš Mlynarčík (tel.:
+4210445586120)

16.7.2020

za hodinu (od
4,2)

Stredné odborné
vzdelanie

Osobný asistent
(2)

Moravica, s.r.o.(Nová
272, Liptovský Ján,
03203)

Michaela Homolová (, e-mail:
riaditel@moravica.sk)

21.7.2020

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Telefonovanie, vybavovanie listovej a
emailovej komunikácie, cestovanie za klientami, osobné stretnutia s
klientami, osobná asistencia priamému nadriadenému.

Ošetrovate HD
(1)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

2.1.2020

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate hospodárskych zvierat,
starostlivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok
v maštali; prax vítaná, kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a
spo ahlivý prístup.

Ošetrovate
hovädzieho
dobytka (1)

AGRIA Liptovský
Ondrej, a. s.(Liptovský
Ondrej 126, Liptovský
Ondrej, 03204)

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.
(tel.: +421903284329, e-mail:
zv@agria-lo.sk)

13.7.2020

za mesiac (od
950)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok nastielanie, práca so skupinami v príprave na dojenie, selektovanie
kráv pre veterinárneho lekára a inseminátora. Práca na traktore,
nakladači.

26

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych stojov a
zariadení

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Ošetrovate /ka
teliat (1)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

17.1.2020

za mesiac (od
850)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - nástup do práce v predpísanej pracovnej
výstroji
- kontrola zdravotného stavu zvierat
- nahlásiť zootechnikovi každú zmenu zdravotného stavu zvierat
- nestresovať zvieratá fyzickým násilím a dodržiavať welfare zvierat
- napájanie teliat určeným nápojom pod a veku zvieraťa
- kŕmenie teliat na R.V. objemovým krmivom
- nastielanie slamy v dostatočnom množstve a kvalite
- udržiavať poriadok v ustajňovacích priestoroch
- dôkladné umývanie nádob na mlieko a mliečnice
- viesť evidenciu prevádzkovania dennej, týždennej, mesačnej a
ročnej údržby
- pomáhať pri plemenárskych a veterinárnych úkonoch, pri
presunoch a vážení zvierat
- dodržiavať predpisy BOZP a PO
- osobná hygiena

Ošetrovate /ka,
dojič/ka oviec (1)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Galovany ,
Galovany, 03211)

Turoňová Iveta (tel.: 0903 285
208, e-mail: galovany@agroracio.sk)

28.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie oviec, kŕmenie, pasenie,
dojenie, čistenie.

Oštrovate (ka),
dojička oviec (2)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Svätý Kríž, Svätý
Kríž, 03211)

7.1.2020

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie oviec, kŕmeie, pasenie,
dojenie, čistenie.
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PRACOVNÍČKA
V SYRÁRNI (2)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497)

8.7.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Efektívne spracovanie ovčieho resp.
kravské mlieko na výrobky.
- rozdelenie výrobkov pod a sortimentu, pripraviť tovar na
expedíciu v požadovanom termíne.
- Dodržiavať stanovené a určené : smerno – technologické postupy,
normy, receptúry.
- Dodržiavať všeobecné nariadenia : EÚ, Potravinový kódex SR.
- Dodržať požadovanú kvalitu výrobkov. Kvalitu kontrolovať
meraním teplôt, meraním pH, ale predovšetkým senzoricky.
Dodržiavať vypracovaný plán HACCP v ňom predovšetkým :
- monitoring kontrolných kritických bodov,
- plán hygieny a sanitácie,
- osobnú hygienu,
- zásady práce a pracovných tokov.

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

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

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/
koordinátor SZUŠ (tel.: 0918 707
106, e-mail: szus@dotyk.eu)

16.6.2020

za mesiac (od
911)

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

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Vedenie individuálnej výučby
nástroja pod a platných učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Pedagogický
zamestnanec v
tanečnom odbore
(2)

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

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/
koordinátor SZUŠ (tel.: 0918 707
106, e-mail: szus@dotyk.eu)

16.6.2020

za mesiac (od
911)

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

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Vedenie skupinovej výučby
jednotlivých tanečných štýlov pod a platných učebných osnov
MŠVVaŠ SR.
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Pekár /cukrár (2)

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

Pekár/ka (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

17.7.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a pečenie chleba, slaného a
sladkého pečiva
- ručné miesenie a tvarovanie cesta
- dokladanie pečiva do predajne
- dodržiavanie HACCP a technologických postupov
- objednávanie a kontrola zásob
- vedenie príslušnej evidencie
- zabezpečenie čistoty prevádzky
- dodržiavanie firemných štandardov

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

Peter Uličný (tel.: +421918347829,
e-mail: pulicny@lippek.sk)

5.8.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce pri spracovaní cesta,
vypekanie, balenie hotových výrobkov, pomocné práce pri obsluhe
výrobných zariadení

Plánovač v
strojárskej
výrobe (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.6.2020

za mesiac (od
1800)

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

aspoň 3
roky

Pokladník v
predajni - Važec
1/2 úväzok (1)

CBA VEREX,
a.s.(Hlavná 512, Važec,
03261)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

14.5.2020

za mesiac (od
360)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.
Práca vhodná pre ženu aj pre muža.

Pokladník/čka Beňadiková (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Beňadiková ,
Beňadiková, 03204)

(tel.: 044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

29

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok ,
zadáva do systému výrobné zákazky/objednávky
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok .
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné
zákazky.
• Dodržiavanie bezpečnosti práce pod a všeobecne platných
predpisov a pod a interných predpisov spoločnosti
• Zúčastňovať sa odborných školení a školení zameraných na
environmentálny manažment.
• Pri vykonávaní hore uvedených činností mať na zreteli plnenie
úloh vyplývajúcich z environmentálnej politiky spoločnosti.
• Dodržiavať pravidlá a pracovať v súlade s cie mi
environmentálneho manažmentu.
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Pokladník/čka Liptovský
Hrádok (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Liptovský
Hrádok , 03301)

Alena Droppová (tel.:
044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

Pokladník/čka Liptovský Ján (2)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Liptovský Ján
311, Liptovský Ján,
03203)

Alena Droppová (tel.:
044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

Pokladník/čkapredavač/čka (4)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo(ul.
1.mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03125)

Alena Droppová (tel.:
+421443700257, fax:
+4215550501, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

26.6.2020

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzková jednotka v Liptovskom
Mikuláši, predajňa Tempo v STOP SHOPE.
Práca v pokladni, dokladanie tovaru do regálov, kontrola záručnej
doby.

Pokladníčka na
pokladni, výdaj
jedál (1)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(1. mája 41 41/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

25.6.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca spojená s výdajom jedál a práca s
pokladňou.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

17.8.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni pri výdaji jedla,
pri jeho príprave, umývanie riadu, čistenie chladničiek, čistenie
pracovných plôch, zúčastňovanie sa na sanitáciách a iné práce
pod a požiadaviek prevádzky

Pomocná sila do
kuchyne (2)

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

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

11.6.2020

za mesiac (od
620)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila do
potravinárskej
výroby (1)

Munet group, s. r.
o.(Dovalovo 474,
Liptovský Hrádok,
03301)

Tomas Buvala (tel.:
+421948486333)

10.8.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

30

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- dodržiavanie HACCP, čistoty a hygieny v kuchyni
- umývanie "bieleho a čierneho" riadu
- upratovanie priestorov
- pomocné práce v kuchyni a pri príprave jedál
Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pomocná sila v
kuchyni (1)

Borová Sihoť,
s.r.o.(SNP 200,
Liptovský Hrádok,
03301)

Tatiana Giňovská Drugdová prevadzkár (tel.: 0911 433 341, email:
prevadzkar@borovasihot.sk)

21.6.2020

za hodinu (od
3,33)

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 ; Pomocné práce v kuchyni, pomoc pri
príprave pokrmov, príprava jednoduchých pokrmov.

Pomocná sila v
kuchyni (3)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

Chudovský (tel.: 044/5591555, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
730)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Pomocná sila v
kuchyni (3)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

Gejdošová (tel.: 0907 672 291,
044/5591555, e-mail:
gazdina@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
730)

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

31

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.
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Pomocná sila v
kuchyni umývačka riadu
(1)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel Sorea SNP,
Demänovská Dolina)

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadov čiernej a bielej kuchyne,
sanitácia, dezinfekcia, hrubá príprava zeleniny, pomocné práce pri
príprave jedál.

Pomocná sila vo
výrobe (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Roveň 211,
Podtureň, 03301)

Eva Kuffová (tel.: 0917 354 632, email: masoliptov@gmail.com)

15.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce vo výrobe, pomocné práce
na expedícií, upratovanie prevádzky, balenie mäsových výrokov.

Pomocník v
kuchyni (1)

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

Andrea Timková (, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

1.7.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocník v
kuchyni (1)

SOREA spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2066, Liptovský Ján,
03203)

Bc. Ivona Vejová (tel.: +421 918
665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -realizácia pomocných prác pri príprave
jedál
-hygiena a poriadok vo zverených priestoroch - kuchyne a skladov
-dodržiavanie zásad hygieny pod a HACCP

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

23.6.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, čistenie
zeleniny, pomoc pri príprave jedál, umývanie riadov, udržiavanie
čistoty v kuchyni aj v skladoch.

Pomocník v
kuchyni (2)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@maladinovo.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dodržiavanie HACCP.
Pomocné práce v kuchyni.
Upratovanie priestorov.
Umývanie bieleho a čierneho riadu.
Príprava surovín do jedál.

Pomocník v
kuchyni (2)

SLOV INN JASNÁ a.
s.(Demänovská Dolina
97, Demänovská
Dolina, 03101)

Radoslav Chovancik (tel.:
+421905635295, e-mail:
chovancik@bjornsonka.sk)

18.8.2020

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu.

32

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pod a pokynov šéfkuchára,
kuchára, nadriadeného.
Čistenie zeleniny, udržiavanie čistoty a poriadku v kuchyni a
skladoch, pomoc pri príprave jedál, umývanie riadu, príprava
raňajok.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pomocník v
kuchyni (2)

Zuzana
Danielčáková(Koliba
Holica , Huty 227,
Huty, 02732)

Zuzana Danielčáková (tel.:
+421904904473, e-mail:
info@kolibaholica.sk)

2.7.2020

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
Podlahár (2)

Slovak Edu Team SET, s.r.o.(Ul. SNP
105/10 105/10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Štefan Gyurán (, e-mail:
stefangyuran@zoznam.sk)

25.6.2020

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný kuchár
(4)

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

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

17.7.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník
mliekarenskej
výroby (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr.Lucia Záchejová (tel.:
044/5568127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

2.7.2020

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.

Pomocný
pracovník v
kuchyni (2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Pošta**** 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, obsluha myčky, čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku a
čistoty v areáli hotela.

Pomocný
pracovník v
živočíšnej výrobe
(1)

AGRIA Liptovský
Ondrej, a. s.(Liptovský
Ondrej 126, Liptovský
Ondrej, 03204)

Ing.Mgr. Janka Pacigová, PhD
(tel.: 0903 284 329, e-mail:
agria@agria-lo.sk)

25.2.2020

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok, práca so
skupinami v príprave na dojenie, kŕmenie, nastielanie, rezanie
slamy a sena.

Pomocný
pracovník/čka do
kuchyne (1)

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

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

26.6.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (2)

S.K. - Liptov,
s.r.o.(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radoslav Jurčo (tel.:
+421918689574, e-mail:
r66@r66.sk)

3.8.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, čistenie zeleniny,
pomocné práce v kuchyni.

33

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- krájanie a čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál
- pomocné práce v kuchyni
- dodržiavanie HACCP zásad a čistoty

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pomocný
robotník v
pekárni - práca
na jednu zmenu
(1)

MIPEK s.r.o.(Ľube a
513, Ľube a, 03214)

Ing. Iveta Šmitalová (tel.:
+421903740391, e-mail:
mipeksro@gmail.com)

9.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Poštový
doručovate (4)

Slovenská pošta,
a.s.(M.M. Hodžu 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Chodásová Zuzana (tel.: 0911 147
199, e-mail:
chodasova.zuzana@slposta.sk)

19.11.2019

za mesiac (od
590)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie všetkých druhov zásielok,
triedenie zásielok a účtovanie zásielok.

Pracovník do
autodielne /
pomocný
mechanik (1)

SPIRIT
s.r.o.(Strojárska
215/21, Podtureň,
03301)

Eva Akrout (, e-mail:
personalne@spirit-company.sk)

12.8.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovného, učenlivého,
praktického pomocníka k hlavnému technikovi do nášho firemného
autoparku.
Naša vnútropodniková servisná dielňa sa stará o viac ako 160
strojov rôzneho druhu (osobné autá, nákladné autá, záhradnícke
stroje, po nohospodárske a stavebné stroje, lode, skútre..).
Ak mate vzťah k autám a k strojom všeobecne a ochotu s nimi
pracovať ste u nás vítaní
NÁPLŇ PRÁCE: * - rôznorodá *
- od práce typu „podaj mi ten k úč“
- cez: pokos trávnik, natri toto, vyčisti tamto, oštítkuj hento...
- pokos krovinorezom,
- zbehni na STK, pre súčiastky
- vapkovanie (čistenie vysokotlakovým čističom)
- základné nekompilované opravy a údržba (výmena oleja, gúm a
pod.)
- alebo: „Šéfe, všimol som si, že toto tam by sa hodilo urobiť, máš
pre mňa niečo iné, či môžem robiť na tomto?“
(teda - je potrebné, aby ste boli všímavý a aj týmto spôsobom
nápomocný, nečakať len kto vám čo povie urobiť).
Na začiatok vždy ponúkame pracovný pomer na dobu určitú. Po
roku si prehodnotíme my aj vy spoluprácu a dohodneme sa na
následnom kroku :)
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Pracovník
internetového
predaja (1)

ARCO COM s.r.o.(J.
D. Matejovie 1581/ 2B,
Liptovský Hrádok,
03301)

Viliam Blahušiak (tel.:
+421917493055)

19.8.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Expedícia a príjem tovaru, evidencia
skladu a pokladne. Komunikácia a poskytovanie informácií
klientovi o stave a priebehu objednávky, dostupnosť tovaru. Práca
na obsahu tovaru a SEO optimalizácia a marketing.

Pracovník v
kovovýrobe (5)

GÜDE, s.r.o.(Podtúreň
Roveň 208, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ľubica Ondrejková (tel.: 044/522
23 72, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

29.5.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vysekávanie, ohýbanie, bodové zváranie,
skladanie, balenie časti kovového nábytku.

Pracovník v
prevádzke
Lokálnej
kryoterapie (1)

LeXtom s.r.o.(Agátová
485/6, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Mgr. Lenka Hvostiková, PhD.
(tel.: +421907297680, e-mail:
lenka.kuhejdova@gmail.com)

11.8.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia so zákazníkmi. Poradenstvo.
Práca s VRP. Vykonávanie zákrokov, masáži. Odborné
poradenstvo.

Pracovník v
sklade (skladník)
(1)

GÜDE, s.r.o.(Podtúreň
Roveň 208, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ľubica Ondrejková (tel.: 044/522
26 88, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

29.5.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto je vytvorené v rámci projektu §50 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. Podmienkou je, aby
uchádzač o zamestnanie bol evidovaný na UPSVR minimálne 3
mesiace. Nákladka, vykládka, kontrola, uloženie a pohyb tovaru,
príprava tovaru na vyskladnenie

Pracovníčka,
pracovník v
bufete (1)

V + V JASNÁ,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101)

Jana Vojteková (, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

15.6.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, práca s registračnou
pokladňou, upratovanie pracoviska, obsluha hostí.

Praktická sestra
(1)

Centrum sociálnych
služieb
ANIMA(Jefremovská
634, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Ing.Jana Devečková (tel.:
044/5533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
699)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti pri
ošetrovate skej starostlivosti, hlavne pri uspokojovaní Bio-psychosociálnych služieb pacientov v zariadení sociálnych služieb.

Predajca (1)

Herplast,
s.r.o.(Námestie
Oslovodite ov 6,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Pavol Gibaštík (tel.:
+421917581005, e-mail:
obchod@herplast.eu)

6.8.2020

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 24.08.2020 ; Komunikácia s klientom, oslovovanie
nových klientov, tvorba cenových ponúk a následné spracovanie
objednávok.
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Predajca
(Liptovský
Mikuláš) (1)

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

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

17.10.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj tovaru a služieb koncovému
zákazníkovi,
- komunikácia so zákazníkmi a udržiavanie obchodných vzťahov,
- skladové hospodárstvo (objednávanie, príjem a evidencia tovaru),
- príjem, evidencia a výdaj servisných zákaziek,
- vystavovanie tovaru a udržiavanie poriadku na predajni.

Predajca s
technickým
vzdelaním (1)

VATMANN, spol. s
r.o.(SNP 1, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Jozef BEŇO (tel.:
+421940903723, e-mail:
obchod@vatmanntechnology.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyh adávanie nových potenciálnych
zákazníkov pre výrobu laserových dielov
- starostlivosť o doterajších zákazníkov v rámci prideleného
regiónu
- budovanie obchodných vzťahov
- prezentácia, propagácia a predaj výrobkov
- plnenie stanovených cie ov predaja
- reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému
- systematické monitorovanie trhu a spracovávanie informácií
- príprava ponúk
- zodpovednosť za plnenie obchodných cie ov

Predavač (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Demänovská
cesta 745, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Eva Kuffová (tel.: 0917 354 632, email: masoliptov@gmail.com)

29.7.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Predavač/ka (1)

TOPAS D.A.,
s.r.o.(Štúrova 730,
Liptovský Hrádok,
03301)

Gabriela Vopršalová (tel.:
+421444319111, e-mail:
topda@gtsmail.sk)

13.8.2020

za mesiac (od
413)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač/ka
priemyselného
tovaru - kovanie
na nábytok (1)

Quatro LM,
s.r.o.(Kláštorná 829/25,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Filip Machaj (tel.:
+421908895095, e-mail:
filip@quatrolm.sk)

4.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

36

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka, dokladanie tovaru,
blokovanie tovaru, upratovanie prevádzky.
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru a poskytovanie
elektronických služieb konečnému zákazníkovi,
v predajni v trafike v OC Lidl v Lipt. Hrádku.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberanie, skladovanie, vydávanie,
balenie a predaj rozsiahleho portfólia priemyselného tovaru nábytkové kovanie časti a súčasti
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Predavačka (1)

MILK-AGRO,spol. s
r.o.(J.D.Matejovie 591,
Liptovský Hrádok,
03301)

Monika Kolesárová (tel.:
+421917319497)

11.8.2020

za hodinu (od
4,13)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2020 ; zodpovedá za prijímanie a vydávanie
tovaru zo skladových priestorov predajne, zodpovedá za
bezchybnosť hotovosti v pokladni, ak je zaradená na výkon práce v
pokladni, stará sa o poriadok a čistotu v celej prevádzke a pred
prevádzkou, dôsledne vykonáva práce spojené s hmotnou
zodpovednosťou, riadi sa pokynmi zamestnanca povereného
riadením MOP, zúčastňuje sa na inventúrach - zodpovedá za súlad
účtovného stavu a fyzického stavu na predajni a sklade.

Predavačka /
čašníčka (2)

Verona, s.r.o.(M.Pišúta
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Kořínek (tel.:
+421905638431, e-mail:
korinek@verona.sk)

13.8.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; * obsluha hostí v cukrárni,
* príprava nápojov pod a receptúr,
* vedenie pokladne, spracovanie denných uzávierok,
* kontrola skladových zásob

Prevádzkový
elektrikár (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing.Burčíková Klára (tel.:
044/5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrotechnická údržba výrobných liniek,
zariadení a budov,vykonávanie nastavení, montáž a oprava
zariadení a el.náradia,samostatná realizácia kvalifikovaných
činností pri elektroúdržbe strojov a technológii, odstraňovanie
porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a analyzovanie
týchto porúch,zapájanie elektrických rozvádzačov,ovládacích
panelov,práca s technickou dokumentáciou,obsluha rozvodne
elektrickej energie.

Prevádzkový
manažér
apartmánového
rezortu
Maladinovo (1)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
1300)

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

Prevádzkový
pracovník (6)

Spoločnosť
HILARION,
s.r.o.(Nová 311,
Liptovský Ján, 03203)

Martin Šimičák (tel.:
+421905244394, e-mail:
spolocnosthilarion@gmail.com)

30.7.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

37

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a organizácia zamestnancov
prevádzky,
- plánovanie služieb,
- kontrola jednotlivých úsekov prevádzky
- výber, manažovanie personálu
- organizácia akcií a eventov
- spravovanie skladovej evidencie
- dodržiavanie haccp a hygieny na pracovisku
- vykonávanie pravidelných inventúr
- vytváranie denných reportov a štatistík

Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie, žehlenie, mang ovanie a rozvoz
prádla

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Programátor (1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

11.6.2020

za mesiac (od
1055)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Programátor
ohraňovacieho
CNC stroja (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

24.7.2020

za mesiac (od
1300)

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

38

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - vývoj interného informačného systému v
požadovaných jazykoch (MySQL, Delphi)
- implementácia a nasadenie nástrojov do interného informačného
systému
- odovzdanie programu do testovacej prevádzky
- vykonanie operatívnych zmien v programe
- spolupracovanie s ostatnými programovými systémami
- zastupovanie správcu v sietí v prípade neprítomnosti
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.12.2020 ; - rozde ovanie pracovných
objednávok pod a dôležitosti a naliehavosti, pod a vnútorných /
interných pravidiel
- zhromažďovanie v prípade mnohých menších objednávok na
minimalizovanie celkovej spotreby plechu a pracovného času, aby
boli nákladovo efektívnejšie
- riešenie nejasných nákresov s inžiniernigom
- analyzovanie a úprava nákresov
- spracovanie kontrolných a správnych objednávok v programe
- zameranie na najlepšie využitie materiálu - umiestňovanie častí na
plech na minimalizovanie odpadu a tým náklady na produkciu
šrotu
- zadávanie dát pre CNC
- spracovanie údajov zariadení súvisiacich s CAM, analýza
programového modelu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Projektový
inžinier (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

5.8.2020

za mesiac (od
1050)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Projektový
referent (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

5.8.2020

za mesiac (od
800)

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

39

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - skúma a analyzuje vstupné informácie,
ktorými sú designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály,
potrebné k definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo
aplikácie
- koordinuje elektrický a mechanický design s ostatnými inžiniermi,
s cie om vytvoriť požadované riešenia, zodpovedá za celkový návrh
- vytvára a definuje kusovník pre systémy, kity a ostatné
príslušenstvo
- poskytuje podporu pri tvorbe výrobnej dokumentácie vrátane
výkresov a testovacích procedúr
- poskytuje podporu pri tvorbe dokumentácie pre zákazníka na
základe platných postupov a procedúr
- kooperácia s ostatnými oddeleniami
- vykonáva ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne
bežiacich projektov a platných procedúr
Dátum nástupu: Ihneď ; - spracováva projekty po administratívnej
stránke
- kooperuje s materskou spoločnosťou
- spolupracuje s projektovým manažérom
- spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti
- informuje zadávate ov projektov o stave jednotlivých projektov
- zúčastňuje sa na projektových mítingoch
- pripravuje podklady pre projektové mítingy
- v prípade neprítomnosti čiastočne zastupuje projektového
manažéra
- v prípade potreby vytvára nové PN v Systéme PTC/SAP
- proaktívne pomáha vykonávať doh ad nad projektovými plánmi
- aktívne sleduje dodržiavanie projektových a zaužívaných
postupov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Raňajkový
kuchár (2)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@maladinovo.sk)

14.8.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Recepčná (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

27.7.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Do hotelovej prevádzky Hrad a kaštie v
Liptovskom Hrádku h adáme hotelovú recepčnú na denné zmeny s
plynulou angličtinou.
Náplňou práce je bežná prevádzka recepcie, vybavovanie
mailových a telefonických objednávok, ubytovanie hostí, účtovanie,
riešenie požiadaviek počas pobytu...

Recepčná (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

1.7.2020

za mesiac (od
700)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Recepčná (1)

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

(tel.: 0907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

9.9.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace

Recepčná/
recepčný (1)

SOREA spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2066, Liptovský Ján,
03203)

Bc. Ivona Vejová (tel.: +421 918
665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

23.6.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

40

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál
(hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy).
Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov.
Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál.
Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na
pracovisku.
Podie anie sa na príprave jedálneho lístka.
Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.
Kontrola kvality hotových jedál.
Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.
Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu
na estetickú stránku pokrmov.

Dátum nástupu: Ihneď ; -práca v rezervačnom programe HOREC
-predaj ubytovacích služieb, rezervácia pobytov a registrácia hostí
-komunikácia s hosťami, podávanie informácií
-spracovanie a vystavenie hot.účtov, ich príprava k fakturácií
-predaj doplnkového tovaru a služieb

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčná/ý (2)

A3S s. r.
o.(Demänovská Dolina
140, Demänovská
Dolina, 03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
mgalko@treos.sk)

3.8.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčný (1)

SOREA spol. s
r.o.(HOTEL SOREA
MÁJ, 032 03 Liptovský
Ján, Liptovský Ján)

Anton Mariak (tel.: 044/520 89 01,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
696)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vybavovanie mailovej a telefonickej
korešpondencie, hmotná zodpovednosť, práca s e-kasou,
zabezpečovaie chodu recepcie.

Recepčný/
recepcia (2)

Borová Sihoť,
s.r.o.(SNP 200,
Liptovský Hrádok,
03301)

Tatiana Giňovská Drugdová (tel.:
0911 433 341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

25.5.2020

za hodinu (od
3,33)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné administratívne práce,
ubytovanie hostí ...

Recepčný/
Recepčná (1)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Krojerová (tel.:
+421914160160, e-mail:
krojerova@maladinovo.sk)

17.8.2020

za mesiac (od
850)

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

41

aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; - recepcia (ubytovanie hostí)
- pomoc pri upratovaní
- pomoc pri vedení účtovníctva

Dátum nástupu: Ihneď ; Priamy kontakt a komunikácia s klientmi
Check in/check out hostí
Zabezpečenie aktualizácie, kontrolovanie a potvrdzovanie
rezervácií
Vedenie evidencie ubytovaných hostí
Vystavovanie klientských účtov, fakturácia
Práca s finančnou hotovosťou
Administratíva spojená s chodom recepcie
Poskytovanie komplexných informácií klientom
Ostatné činnosti pod a pokynov nadriadeného

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/
recepčná (3)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

Chudovský (tel.: 0915835 185, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie

Recepčný/
recepčná (3)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie

Recepčný/á (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

Marcela Tadianová (tel.:
+421918777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

23.6.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Referent
skladového
hospodárstva /
Skladník (1)

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

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

42

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za administratívu spojenú s
ubytovaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich
požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie
telefonických hovorov. Je prvou kontaktnou osobou hotelového
hosťa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a
odovzdávania informácií. Pracuje s hotelovým programom
HOREC.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie tokov tovarov, ručného náradia
a pracovných pomôcok (príjem, uskladnenie, umiestnenie, výdaj) v
sklade a na stavbe
- fyzická kontrola tovaru, pomôcok a náradia pod a dokladov
(príjemka, výdajka, evidencia)
- realizácia distribúcie vybraných materiálov k jednotlivým
pracoviskám pod a požiadaviek a technologických predpisov (práca
aj na VZV)
- kontrolovanie limitných minimálnych zásob
- denná evidencia dodacích listov a výdajok a následné nahrávanie
údajov do elektronického skladového systému
- fyzická inventúra skladu
- udržiavanie čistoty a poriadku v sklade, dodržiavanie BOZP, PO
a smerníc

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Hrádok (1)

Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Mikuláš (1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

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

KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group(Belopotockého
2, Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Ján Majerčík (, e-mail:
majercik@kpas.sk)

Ján Majerčík (, e-mail:
majercik@kpas.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

19.5.2020

za mesiac (od
522)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.

20.5.2020

za mesiac (od
522)

43

Požad.
prax

Popis miesta

Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
Starostlivosť o zverené klientské portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov

Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
Starostlivosť o zverené klientské portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Rehabilitačný
pracovník fyzioterapeut (1)

Centrum špeciálnopedagogického
poradenstva(Čs.brigád
y 2, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

Rezač (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Mgr. Iveta Benzová (tel.:
044/5520418, e-mail:
diclm@stonline.sk)

17.8.2020

za mesiac (od
250)

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

Dátum nástupu: 21.09.2020 ; Samostatná rehabilitačná práca na
úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách.

Alexander Lozovský BRIZ(Celiny 866,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alexander Lozovský (tel.:
+421903523651, e-mail:
briz@briz.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Obsluha zariadenia na rezanie
papiera a lepenky

Rezervačný agent
(2)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi, práca v
rezervačnom systéme.

Samostatne
účtujúci čašník
(2)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(1. mája 41 41/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

p. Ďurica (tel.: 0908930369 , email: mdurica@windowslive.com)

10.1.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie prác spojených s obsluhou
zákazníka, príprava kávy a kávových nápojov ako aj alko, nealko
nápojov.

44

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Samostatný
kuchár Hotel
Pošta**** (3)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Pošta**** 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

6.7.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Samostatný
odoborný
referent (2)

Informačné centrum
mesta Liptovský
Mikuláš(Nám.mieru 1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

Bc. Jana Piatková (tel.: 044/552 24
18, e-mail:
j.piatkova@mikulas.sk)

11.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Samostatný
účtovník (1)

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

Jana Vlčková (tel.:
+4210445202522, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
920)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Sestra (1)

Centrum sociálnych
služieb
ANIMA(Jefremovská
634, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing.Jana Devečková (tel.:
044/5533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
788)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Skladník (1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, dodržiavať všetky požiadavky dané HACCP a jednotné
zásady prípravy jedál.
Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie informácií v SJ a AJ
návštevníkom mesta, pomocné administratívne práce, predaj
tovaru. Zamestnávate má záujem prijať uchádzača o zamestnanie
do 29 rokov, vedeného na úrade práce minimálne mesiac.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Spracovanie miezd
Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca pri
poskytovaní ošetrovate skej starostlivosti metódou ošetrovate ského
procesu v zariadeniach sociálnych služieb.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Evidencia objednávok, príjem, výdaj
tovaru.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Skladník Liptovský
Hrádok (2)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
PERFORMANCE
SERVICES, s. r.
o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Zuzana Salajová (tel.:
+421917489713, e-mail:
z.salajova@p-r.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

30.7.2020

za mesiac (od
580)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• zaskladňovanie materiálových položiek do lokácií jemu určených
• alokovanie jednotlivých položiek systémom zhodné položky patria
do jednej lokácie, pokia je to možné
• príprava a výdaj komponentov do výroby a zákazníkov v
závislosti od potrieb a požiadaviek výrobných liniek alebo
zákazníkov pod a princípov FiFo a požiadaviek Lean teamu
• práca s vnútorným informačným systémom IFS
• spolupráca s oddelením vstupnej kontroly
• práce pri udržiavaní čistoty a poriadku jemu zverenému úseku
pod a pravidiel princípov 5S s oh adom na environmentálnu
politiku firmy
• pomocné práce pri zaskladňovaní materiálových položiek
pracovníkov z iných lokácií pri splnení podmienky prítomnosti
min.1 pracovníka zodpovedného za lokácie
• práca pri príprave a výkone Cycle count-u
• práce potrebné na udržanie preh adnosti a poriadku v sklade
• práce týkajúce sa expedície (zvážanie produktov , vykladanie,
nakladanie atd.)
Zodpovednosť:
• včasné a správne vychystanie a príprava materiálu na základe PL
pod a priorít výrobných liniek alebo zákazníkov
• vysporiadanie prípadnej nezhody CC jemu zverenému úseku max
do 24 hod
• udržiavanie čistoty a poriadku jemu zverenému úseku pod a
štandardu 5S
• správne separovanie odpadu
• minimalizovať počty lokácií s rovnakými položkami
• správne číselné označenie skladových prepraviek ,boxov , paliet a
pod. k číslu položky
• správne naskladňovanie , vyskladňovanie a označenie materiálu
pod a pravidiel FiFo jemu zverenému úseku
• upozornenie pracovníkov vstupnej kontroly na nezhodný alebo
poškodený materiál
• okamžité ošetrenie fyzického výdaja materiálu verzus IFS
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Právomoci:
• právo zakázať vstup do jemu zverenej lokácie ostatným
pracovníkom firmy ako aj návštevám , subdodávate om,
pracovníkom vykonávajúcim pre firmu rôzne dodávate ské práce.
Skladník - šofér
(1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Roveň 211,
Podtureň, 03301)

Eva Kuffová (tel.: 0917 354 632, email: masoliptov@gmail.com)

15.1.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie mäsových výrobkov, expedovanie
mäsových výrobkov, pomocné práce vo výrobe, rozvoz tovaru.
Nutný vodičský preukaz B1 a C.

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (1)

TOMIRTECH
s.r.o.(Demänovská 867,
Liptovský Mikuláš,
03101)

PhDr. Ján Tomčík ( Mariana
Líšková office manažér ) (tel.:
0905 437 956, e-mail:
office@tomirtech.sk)

10.8.2020

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a výdaj tovaru, práca s PC,
obsluha vyrezávacieho plotra, obsluha lisu na armovanie hadíc,
práca v sklade pod a pokynov nadriadeného.

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (2)

TOMIRTECH
s.r.o.(Demänovská 867,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Marianna Lišková (tel.: 0905 437
956, e-mail: office@tomirtech.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a výdaj tovaru
práca s PC
obsluha vyrezávacieho plotra
obsluha lisu na armovanie hadíc
práca v sklade pod a pokynov nadriadeného.

Sous chef (2)

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

(, fax: 0915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
2600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a doh ad nad prípravou jedál
- vedenie personálnej agendy
- kontroling
- príprava a tvorba menu a sezónnych menu od výberu surovín až
po spôsob servírovania na tanieri
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a
kontrola správneho uvedenia v praxi
- dodržiavanie HACCP
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh členom
kuchárskeho tímu
- kontrola kvality jedál a práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stavebný
pracovník (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

16.10.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske, pokladacie práce, dlažby,
obklady, betonáže, omietky, zateplovacie práce, jednoduché
konštrukcie z dreva, základné elektroinštalačné a základné
vodárenské práce.

Stavebný
pracovník (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

10.12.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske, pokladacie práce, dlažby,
obklady, betonáže, omietky, zateplovacie práce, jednoduché
konštrukcie z dreva, základné elektroinštalačné a základné
vodárenské práce.

Stolár (1)

Bianca,
s.r.o.(Revolučná
754/18, Liptovský
Mikuláš, 03105)

František Serek (tel.:
+421905315056)

24.6.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stolár (1)

Castello furniture,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Zuskinová (tel.:
+421445522022, e-mail:
eva@castellofurniture.sk)

16.7.2020

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava dielcov a montáž kostier
čalúneného nábytku.

Stolár (2)

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

PaedDr. Miroslav Bendík (tel.:
0905 249 836, e-mail:
miberas@gmail.com)

19.8.2020

za mesiac (od
800)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 02.09.2020 ; Výroba nábytku do interiérov a
následná montáž u zákazníka.

Stolár - pomocný
pracovník (1)

Loviu,
s.r.o.(Palugyayho 40/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Papajová Lenka (tel.: 0948 405
512, e-mail: nakup@bighome.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a renovovanie nábytku, pomocné
práce.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Stolár / Tesár (2)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Strojník na bager
(3)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

18.8.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na základe výrobno-technickej
dokumentácie - výroba a montáž nábytkových prvkov z
ve koplošných materiálov
- výroba jednoduché drevené schodiská
- drevené odvetrávané fasády a terasy
- práca v interiéri aj exteriéri
- plnenie úloh priameho nadriadeného
- správna výroba a dodržiavanie technologických postupov vo
výrobe a pri montáži
- dodržiavanie zásad v súlade s BOZP a požiarnej ochrany vo
výrobe

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Strojník výrobnej
linky (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Lucia Záchejová (, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

4.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha výrobnej linky, nastavovanie jej
parametrov, vizuálna kontrola, odoberanie vzoriek, spolupráca s
predákom a ostatnými pracovníkmi výroby.

Strážnik (2)

HP Security
s.r.o.(Strážny objekt:
Rettenmeier Tatra
Timber , Liptovský
Hrádok, 03301)

Mgr. Branislav Hubcej (tel.: 0904
444 794, e-mail:
peter.hubcej99@gmail.com)

15.11.2019

za mesiac (od
870)

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

49

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; strážna služba

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Sústružník (1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Technický
manažér (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

11.6.2020

za mesiac (od
2500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zaistenie efektívnej kontroly času chodu
stroja a dobre naplánované a optimalizované plánovanie zaťaženia
stroja / pracoviska
- Formulovanie a poskytovanie smerníc operačnému tímu pri
plnení cie ov organizácie
- Zodpovednosť za priradenie výrobných oddielov z h adiska
výroby, vývoja nového modelu, zákazníckeho servisu a podpory ,
riadenia dodávate ov a materiálov, logistiky a dopravy
- Analýza zisku/straty projektov a zabezpečenie kontroly nákladov
a stratégie efektívnosti nákladov
- Zabezpečenie plánovania výroby a materiálu s cie om zabezpečiť
efektívnosť výroby a včasné dodanie
- Program nepretržitého zlepšovania na zabezpečenie
produktivity , efektívnosti nákladov a kvality
- Podpora ďalších funkčných činností v spoločnosti na dosiahnutie
celkových obchodných cie ov a zámerov

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (2)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.6.2020

za mesiac (od
1800)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a
výrobných analýz.
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného
tímu.
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory
produkcie.
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Technik IT (1)

PROFI-NET, s. r. o.(1.
mája 709, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Technik
bezpečnostných
systémov (1)

Ivan Darani (tel.: +421908918918,
e-mail: profi-net@profi-net.sk)

23.6.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

MK alarm,
s.r.o.(Garbiarska 905,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Milan Kostolný (tel.:
+421905526190, e-mail:
info@mkalarm.sk)

4.6.2020

za mesiac (od
860)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu a
prípravu
pelmeňov (4)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Dokonalé ovládanie stroja na prípravu
pelmeňov a ich výroba.

Technológ
prípravy
pokrmov ruskej,
ukrajinskej,
kaukazskej
kuchyne (4)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Technológ
prípravy zdravej
výživy v
hotelovom
zariadení (4)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Technológ
výroby (1)

VATMANN, spol. s
r.o.(SNP 1, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Jozef BEŇO (tel.:
+421940903723, e-mail:
obchod@vatmanntechnology.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia anténnych systémov, ťahanie
štrukturovanej kabeláže, servisná činnosť.
Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž zabezpečovacích a kamerových
systémov, ostatných slaboprúdových systémov, nastavenie,
programovanie a ich údržba.

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie objednávok do výrobného
procesu.
Zabezpečenia dodania výrobných súčastí.
Komunikácia s dodávate mi.
Zabezpečenie plnenia dodacích termínov.
Zabezpečenie plynulého chodu výroby.
Ostatné administratívne práce.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Testovací technik
(15)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
PERFORMANCE
SERVICES, s. r.
o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kontakt u zamestn.

Josip Batinič (, e-mail:
inzercia@p-r.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

27.7.2020

za mesiac (od
580)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a ich
ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
• Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy.
• Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
• Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
• Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
• Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie
Zodpovednosť:
• Zodpovedá za úplné otestovanie systému pod a testovacej
procedúry.
• Zodpovedá za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z QMS.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

• Zodpovedá za dodržiavanie kvality v rámci EMS.
• Zodpovedá za zariadenia jemu zverené náradie a pomôcky..
• Zodpovedá za plnenie prac. činností vyššie uvedených.
Právomoci:
• Ma právo vrátiť nezhodný výrobok späť do výroby, alebo na
MRB, v prípade, že mu neprešiel čo len jediný krok pod a
testovacej procedúry.
• V prípade neprítomnosti supervízora testovania môže byť
poverený jeho zastupovaním.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie. Práca z nezhodným
výrobkom.
Testovací technik
(4)

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

Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)

16.7.2020

za hodinu (od
4,57)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr.
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a
ich ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr.
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.
- dvojzmenná prevádzka

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Testovač
záložných a
napájacích
zdrojov. 2 zmeny
(5)

DCA STEEL
s.r.o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Martina Kazárová (tel.:
+421918959891, e-mail:
info@ponukampracu.sk)

11.8.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Traktorista (2)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Ľube a , Ľube a,
03214)

Ing. Maroš Kmeť (tel.: 0903 414
503, e-mail: kmet@agro-racio.sk)

25.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Traktorista (2)

Ro nícke družstvo v
Pribyline(Pribylina
298, Pribylina, 03242)

Ingrid Sochorová (tel.:
+421917114664, fax: 0445280804,
e-mail: rdpribylina@nextra.sk)

30.6.2020

za mesiac (od
650)

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

Traktorista (3)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Svätý Kríž, Svätý
Kríž, 03211)

Ing. Maroš Kmeť (tel.: 0903 414
503, e-mail: kmet@agro-racio.sk)

7.1.2020

za hodinu (od
3,33)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky po né práce, kosba, orba, sejba,
odvoz plodín z po a, zásobovanie živočíšnej výroby.

Traktorista vodič
po nohospodársk
ych strojov (2)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

4.8.2020

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zverených strojov a strojových
zariadení
- Údržba a oprava zverených strojov a strojových zariadení
- Dodržiavať pracovný postup pri výkone mu pridelenej práce
- Jednotlivé úkony vykonávať v požadovanej kvalite a
požadovanom výkone
- Vykonávať ostatné práce, ktoré mu pridelí jeho nadriadený
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Dátum nástupu: Ihneď ; S možným nástupom DOHODOU
prijímame pracovníkov na pozíciu:
***TESTOVAČ ***
***********************************
Náplň práce:
- práca s technickou dokumentáciou a elektrotechnickými
schémami
- testovanie a kontrola výrobkov / záložných a napájacích zdrojov
- h adanie a odstraňovanie prípadných chýb
************************************
Práca na 2 zmeny
aspoň 3
roky

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky po né práce, kosba, sejba, odvoz
plodín z po a, zásobovanie živočíšnej výroby.

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie zvereného vozidla
- vykonávanie prac podla potreby (kosenie, orba, hrabanie, ...)
- vykonávanie údržby zvereného vozidla

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Traktorista vyhŕnač (1)

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

Bc. Lenka Luštiková (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

20.7.2020

za mesiac (od
950)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Triedenie reziva
(1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing.Burčíková Klára (tel.:
044/5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Trieskač (1)

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

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

17.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Umývačka riadu
(2)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Hotel Bystrina
23, Demänovská
Dolina, 03251)

Ján Špirec (tel.: +421903500659,
e-mail:
hotelbystrina@hotelbystrina.sk)

15.7.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie

Upratovačka (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

17.8.2020

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyhŕňanie mašta ného hnoja
- ranné vyhŕňanie a zastielanie
- príprava strojov – Mustang, traktor, nastielací voz
- príprava balíkov slamy
- nastielanie ležovísk pod a potreby
- po ukončení prác ošetriť a zaparkovať používané stroje
práce mimo vyhŕňania (čas medzi ranným a obedným čistením)
• Rozvoz mlieka
• Rozvoz balíkov slamy a evidencia spotrebovanej slamy
• Dodržiavanie čistoty okolo slamníka a v slamníku, pravidelné
čistenie prístupových ciest k slamníku
• Dodržiavanie poriadku okolo hnojných koncoviek, čistenie cesty
za kravínmi
• Uhrňanie MH
• Naloženie použitej slamy od te atníka do kontajnera
• Navážanie ovčieho hnoja do boxov
• Dovoz srvátky z bryndziarne
• V sezóne pasenia zásobovanie zvierat vodou a senom,
premiestňovanie maringotiek
• Údržba strojov
• Iné nepravidelné práce pod a pokynov nadriadeného
Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva pod a kvalitatívnych
tried.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Opracovávanie plechov trieskaním,
obsluha vysokozdvižného vozíka a žeriava.

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, čistenie zeleniny,
upratovanie priestorov kuchyne a reštaurácie.
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce hotelového typu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Upratovačka
wellness (2)

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

Cviková Zuzana (tel.: 0914 330
036, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

20.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov prevádzky
wellness.

Učite
konzervatória (2)

Súkromné tanečné
konzervatórium(Hradn
á 340, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

Eva Ohraďanová (tel.: +421915
836 148)

15.1.2020

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie žiakov konzervatória.

VODIČ (2)

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

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

11.6.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu SK-EU a späť

Valciar/ka operátor pri
valcovacej linke
(1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

18.6.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie

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.

Vedúci pracovník
skladu a logistiky
(1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Podtatranskéh
o 15/16, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Ľubomír Čupka (, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

13.5.2020

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie a kontrolovanie udí v tíme
- Rozde ovanie a zadávanie práce
- Kontrola a vyhodnocovanie výkonu
- Riadenie príjmu a výdaja
- Logistika
- Kontrola kvality
- Spojené a pridružené administratívne práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vedúci referent psychológ (1)

Ministerstvo obrany
Slovenskej
republiky(Demänová
393, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Andrea Plauterová (tel.:
+421960428008, e-mail:
andrea.plauterova@mil.sk)

10.8.2020

za mesiac (od
887)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Psychodiagnostické vyšetrenia, lektorská
činnosť.

Vedúci robotník
na spracovanie
palivového dreva
(1)

AUTOCHOM,
s.r.o.(Revolučná 243/,
Liptovská Kokava,
03244)

Milan Chovan (tel.: 0903 526 394,
e-mail: autochom@post.sk)

12.11.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie pracovného kolektívu pri
spracovaní palivového dreva, prijímanie, evidovanie a spracovanie
objednávok.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Vedúci výrobnej
prevádzky /
potravinársky
technológ (1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Munet group, s. r.
o.(Dovalovo 474,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kontakt u zamestn.

Katarína Remeňárová (tel.:
+421908 586 678, e-mail:
office@restartburger.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

24.6.2020

za mesiac (od
800)

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

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučený v odbore mäsiar 2954H
Popis práce:
Ponúkame prácu pre aktívneho človeka na pozíciu vedúci výrobnej
prevádzky, ktorého náplňou práce bude príprava a riadenie
výrobnej potravinárskej prevádzky.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Participácia pri rozbiehaní technologického zariadenia
potravinárskej prevádzky
• Spolupráca pri implementácii technologických postupov výroby a
manažmentu kvality
• Vedenie dokumentácie pre výrobu (HACCP, HSP, THN, VP,
STP,...)
• Plánovanie materiálových zdrojov výroby (obaly, prídavné látky,
surovina,...)
• Plánovanie udských zdrojov (plánovanie pracovníkov do zmien,
dovolenky,...)
• Denné sledovanie prevádzkových aspektov vo výrobe
• Plánovanie, riadenie a koordinovanie výrobných procesov a
kapacít
• Zodpovednosť za kvalitu vyrobených produktov a efektivitu
výrobných procesov
• Analýza výroby - výrobné parametre, ekonomické parametre
(normy spotrieb, produktivity práce,...)
• Spolupráca pri úpravách v technologických postupoch
existujúcich výrobkov
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti
• Testovanie nových obalov, prídavných látok vo výrobe
• Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality
• Zabezpečenie funkčnej a efektívnej výrobnej potravinárskej
prevádzky
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie pracovníkov mechanickej a
elektrickej údržby ,organizácia, činnosti ,efektívnosť, komunikácia,
hodnotenie,reporting. Vytváranie krátkodobých a dlhodobých
plánov údržby. Riadenie určených investičných a údržbárskych
projektov. Autopark, autodielňa,činnosť ,efektívnosť,
evidencia,kontrola. Zodpovednosť za technické siete v závode,
pravidlá.

Vedúci údržby
(1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 68, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing.Burčíková Klára (tel.:
044/5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020

za mesiac (od
1700)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Vnútorný
predajca na
obchode (1)

JV Partners, s.r.o.(ČS
Shell, Garbiarska
ulica , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Števčeková Zuzana (tel.: 0915 447
756, e-mail:
shell8252@csshell.net)

20.2.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zákazníka, práca na
pokladni, informovanie zákazníka o akciách, dokladanie a
preberanie tovaru, udržiavanie čistoty na ČS.

Vodic MKD (2)

Fox SK, s. r.
o.(Demanova 3,
Demänovská Dolina,
03101)

Miroslav Líška (, e-mail: foxsk@centrum.sk)

31.7.2020

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodic kamionovej dopravy SK-DE-SK
Vodic kamionovej dopravy SK-CZ-SK

Vodič (1)

Euro Trans Húlek
s.r.o.(Svätý Kríž 225,
Svätý Kríž, 03211)

Zdenko Húlek (tel.: 0903 304 246,
e-mail: eurotranszh@centrum.sk )

3.6.2020

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vodiča nákladnej dopravy.

Vodič (skupina C
- Tatra 815) (1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič autobusu
(1)

ARRIVA Liorbus,
a.s.(Štefánikova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Lenka Capková (, e-mail:
lenka.capkova@arriva.sk)

15.7.2020

za mesiac (od
1180)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zodpovedá za správne vedenie vozidla.
• Kontroluje technický stav vozidla a to nielen pred začiatkom
jazdy, ale i v priebehu dennej prevádzky a po ukončení denného
výkonu vozidla.
• Udržuje autobus v poriadku a čistote.
• Dodržuje základné predpisy a normy, upravujúce výkon funkcie
vodiča autobusu.
• Pod a vopred stanoveného rozvrhu služieb dodržiava nástup do
zamestnania.
• Dodržuje predpisy a povinnosti pred výjazdom, pri prepravnom
výkone a pri návrate.
• Plní určené opatrenia pri dopravnej nehode.
• Dodržuje pracovnú disciplínu.
• Predkladá zamestnávate ovi podklady pre vyúčtovanie náhrad
cestovných výdavkov.
• Upozorňuje zamestnávate a na zistené závady technického stavu
vozidla.
• Dodržuje pokyny pre vodičov, pracovný poriadok a pracovné
povinnosti vodiča autobusu.

Vodič kamiónu
(1)

K&K TRANS PLUS, s.
r. o.(Dovalovo 595 ,
Liptovský Hrádok,
03301)

p. Karas (tel.: 0915 859 676, email: kktransplus@gmail.com)

9.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy. Požadujeme: Kvalifikačná karta vodiča, tachografová
karta, psychotesty, zdravotná prehliadka.

Vodič kamiónu
(2)

Šlauka TRANSPORT, s. r.
o.(Budovate ská 467,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Miroslav Šlauka (tel.:
+421903804764, fax:
00421445541159)

2.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (3)

Hoško,
a.s.(Priemyselná 220/2,
Podtureň, 03301)

Ing. Ria Hošková (tel.:
+421911932880, fax:
+421445231710, e-mail:
ria@hosko.eu)

29.5.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave
zväčša v Strednej a Západnej Európe.
Zodpovednosť za bezpečné naloženie, vyloženie tovaru.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

10.8.2020

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava
tovaru plachtovým kamiónom, Slovensko-Francúzsko-Slovensko,
Slovensko-Španielsko-Slovensko nie turnusy !!! Aktuálne !!!
Seriózne jednanie a SLUŠNÝ ZÁROBOK. ODMENY pod a
výkonu + Príplatok za víkend vonku. 2 víkendy v mesiaci doma.
(napr. keď prídete zo Španielska na Slovensko v stredu alebo vo
štvrtok, odchádzate von až v pondelok).

Vodič nákladnej
vnútroštátnej
dopravy (1)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Lipt.Mikuláš,
03101)

Anna Mištunová (tel.: +421 915
998401, e-mail:
mkd.ozo@gmail.com)

23.7.2020

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevoz zdravotníckeho materiálu a liekov.
Prevoz sa začína realizovať z Bratislavy v pondelok ráno o 6 hod.
Linky: pondelok, utorok - východné Slovensko, streda - stredné
Slovensko, štvrtok - západné Slovensko.
Piatok - vo ný deň. Viac informácií po dohovore.

Vodič skupiny C
(1)

Hoško,
a.s.(Priemyselná 220/2,
Podtureň, 03301)

Ing. Ria Hošková (tel.:
+421911932880, fax:
+421445231710, e-mail:
ria@hosko.eu)

14.5.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru - medzinárodná doprava
v rámci krajín Európy + denný rozvoz tovaru v rámci Slovenska.
Preprava na vozidle do 12T.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vrchný účtujúci
čašník (1)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Závažná Poruba
550, Závažná Poruba,
03202)

Ivan Murdzik (tel.:
+421905377377, e-mail:
penzion@zivka.sk)

2.7.2020

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava reštaurácie, obsluha a účtovanie
hostí.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vychovávate v
Centre pre deti a
rodiny - DCHSK
(1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Spišská katolícka
charita(Borbisova 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Martin Janíček (, e-mail:
martin.janicek@caritas.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

1.6.2020

za mesiac (od
700)

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

62

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie odbornej činnosti so
zameraním na prácu s dieťaťom na základe dohody s rodičom alebo
osobou ktorá sa o dieťa osobne stará pri výkone opatrení SPODaSK
na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je
vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
a to najmä:
- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú
starostlivosť,
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
- zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy
pod a plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo pod a individuálneho
plánu,
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne
zaznamenáva,
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s
deklaráciou detských práv,
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný a fyzický vývoj
dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja mravné
cítenie,
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a
celkové zaopatrenie dieťaťa,
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
- podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje
stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení
SPODaSK,
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami Centra a úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny,
spolupracuje so psychológom a sociálnym pracovníkom pri
diagnostikovaní detí a rodiny.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Výroba
obalového
materiálu z dreva
(palety) (1)

MI-PAL
s.r.o.(Bernolákova 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: mi-pal@mi-pal.sk)

17.2.2020

za mesiac (od
900)

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

Výrobný inžinier
v strojárskej
výrobe (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

15.6.2020

za mesiac (od
1800)

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

Zdravotná sestra,
zdravotnícky
asistent (1)

ALFA DIA,
s.r.o.(Jilemnického 22,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Janka Lejavová (tel.: 0905 163
926, e-mail:
janka.lejavova@gmail.com)

5.8.2020

za hodinu (od
4)

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

63

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a vybavovanie objednávok,
prijímanie a evidovanie telefonických hovorov. Spracovávanie
rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov. Komunikácia s
dodávate mi, odberate mi a externými partnermi.

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Riadenie pridelenej skupiny pracovníkov
za účelom odborného a včasného plnenia úloh.
• Riadenie všetkých prác na základe stanovených procesov a
procedúr.
•
Riadi prípravu technickej a výrobnej dokumentácie všetkých
druhov pod a platných postupov a procedúr.
• Riadi prípravu technologických postupov, stanovuje druhy a
poradie technologických operácií, potrebné stroje, zariadenia a
náradie.
• Riadenie transferu technologickej dokumentácie prevzatého
výrobného programu a jej úpravy pod a našich výrobných a
technologických podmienok.
• Kooperácia s ostatnými oddeleniami.
Dátum nástupu: 01.10.2020 ; Odbery krvi, administratíva v
ambulancii, kontakt s pacientom, práca s počítačom. Prosím
najskôr kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zmenový
majster/ Tím
líder (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, e-mail:
iveta.stanova@eltek.com)

21.7.2020

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; - Riadenie a organizovanie výrobného
procesu v rámci pridelenej zmeny,
- zodpovedanie za pride ovanie pracovných úloh, plnenie dennej
produkcie a zvyšovanie kvality a kvantity výrobkov,
- vedenie, motivovanie, a hodnotenie pracovného výkonu
podriadených zamestnancov,
- kontrolovanie dodržiavania technologických postupov,
bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických predpisov,
- zodpovedanie za zaško ovanie nových zamestnancov,
- riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie
nápravných opatrení na ich odstránenie,
- kontrolovanie a evidovanie dochádzky,
- vedenie prevádzkovej dokumentácie.

Zmenový
údržbár (1)

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

Vladimír Devečka (tel.:
+421907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

3.7.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preventívna údržba a opravy strojných a
elektrotechnických zariadení.

Zoraďovač
vstrekolisu (1)

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

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

9.6.2020

za hodinu (od
3,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulácia s formami a kontrola ich
pripravenosti
- Starostlivosť o formy v procese výroby
- Čistenie, údržba a drobné opravy vstrekolisov a zariadení
pracoviska
- Meranie charakteristík a zaznamenávanie závad v procese výroby

Zoraďovač
vstrekolisu (1)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.:
+42144 5 207 175, e-mail:
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

22.7.2020

za hodinu (od
3,8)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zhadzovanie – nahadzovanie foriem na
vstrekolisy
- zoradenie a zapojenie pracoviska
- zber a záznam údajov o stave foriem
- príprava materiálov
- nastavovanie a kontrola parametrov vstrekolisov

Zubný lekár bez
špecializácie (1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Stanislava Kryzhanivska (, e-mail:
tatradentvychodna@gmail.com)

22.3.2020

za mesiac (od
800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; pracá v zubnej ambulancii

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zvárač TIG,
MIG, MAG (1)

VATMANN, spol. s
r.o.(SNP 1, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Jozef BEŇO (tel.:
+421940903723, e-mail:
obchod@vatmanntechnology.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Zástupca
vedúceho
technického
úseku - údržbár
(1)

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

(, fax: 0915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
1550)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - zastupovanie vedúceho údržby hotela
- vykonávanie manuálnej činnosti na úseku údržby hotela
- organizovanie prác, rozde ovanie úloh, kontrola plnenia
- spolupráca s dodávate skými subjektami

Údržbár (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

1.7.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Údržbár (1)

Obchodné domy
PRIOR STRED,
a.s.(Štúrova 1968,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ľuba Kováčová (tel.:
+4210455333672, e-mail:
lkovacova@odprior.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
675)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba elektrických zariadení a
iných technologických zariadení OD, obsluha plynovej kotolne a iné
pomocné práce OD

Údržbár (1)

SOREA spol. s
r.o.(Liptovský Ján
2066, Liptovský Ján,
03203)

Bc. Ivona Vejová (tel.: +421 918
665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

8.7.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - oprava závad na hoteli
- práce v interiéri a v exteriéri hotela
- kontrola technických miestností a strojov na hoteli
- kontrola hotela

Údržbár (1)

V + V JASNÁ,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101)

Jana Vojteková (tel.:
+421905389510, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

15.6.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Základné údržbárske práce, úprava
okolia, kosenie, odpratávanie snehu, vedenie motorového vozidla.

Údržbár - kurič
(1)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel Sorea SNP,
Demänovská Dolina)

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

7.1.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatne zvárať TIG, MIG, MAG
- samostatne čítať výkresy
- samostatne si organizovať vlastnú prácu

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce, údržba a servis
zariadení a technológii hotela, zimná a letná údržba exteriéru,
zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
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Údržbár v hoteli
(2)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

Marcela Tadianová (tel.: +421 918
777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

18.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; •Zodpovednosť za riešenie a vykonanie
pravidelnej údržby na strojoch a zariadeniach,
•plánovanie údržbárskych prác , koordinovanie a zaško ovanie
podriadených údržbárov,
•zabezpečovanie preventívnych a predpísaných servisných
prehliadok a revízií,
•zaisťovanie spôsobilého technického stavu používaných strojov,
prístrojov a zariadení, komunikácia so servisnými firmami,
•promptné riešenie vzniknutých technických závad a nedostatkov,
•zabezpečovanie technickej dokumentácie a vedenie servisných
kníh,
•reportovanie aktuálneho stavu sledovaných strojov a zariadení.

Účtovník /
Účtovníčka (1)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatné spracovanie účtovnej agendy
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- uzávierková činnosť, pravidelné mesačné a ročné uzávierky a
závierky
- zostavovanie daňových priznaní, kalkulácie daní
- príprava výkazov a reportov
- komunikácia s daňovými a bankovými subjektmi

Účtovníčka /
Účtovník (1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Bernolákova 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

23.6.2020

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie účtovnej agendy:
 účtovanie dodávate ských a odberate ských faktúr,
 technické účtovníctvo formou importov a ich kontrola
 účtovanie bankových výpisov
 účtovanie skladov, mesačné kontroly skladov,
 účtovanie interných dokladov a mesačná inventarizácia účtov,
 účtovanie a správa majetku
 participácia pri zostavení daňových priznaní k DPH a DzP PO,
 finančné účtovníctvo
 štatistika
 aktívny prístup počas uzávierok, komunikácia s prevádzkami
 ostatné úlohy na základe požiadaviek priameho nadriadeného.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Účtovníčka /
Účtovník s
nemeckým
jazykom (1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Bernolákova 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

24.6.2020

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Účtujúci čašník
(1)

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

Anton Mariak (tel.: 044/520 89
03, e-mail: riatelmaj@sorea.sk)

13.1.2020

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Čašník (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

14.5.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník (1)

Borová Sihoť,
s.r.o.(Borová Sihoť,
SNP 200, 033 01
Liptovský Hrádok, )

Tatiana Giňovská Drugdová (tel.:
0911 433 341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

25.5.2020

za hodinu (od
3,33)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

10.6.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;  Vystavovanie odberate ských faktúr na
základe zmlúv/objednávok
 Nahadzovanie dodávate ských faktúr do schva ovacieho systému
 Spracovanie podkladov na zaúčtovanie tržieb z produkčných
systémov
 Nastavovanie produkčných systémov z účt.stránky v spolupráci s
IT
 Registrácia pokladničných systémov cez FinanzOnline
 Kontrola bankových výpisov
 Odsúhlasenie mzdových podkladov
 Odsúhlasovanie poh adávok/záväzkov s obchodnými partnermi
 Príprava podkladov pre externú účtovnú firmu
 Príprava podkladov pre audit
 Aktívny prístup a kontrola mesačných/polročných/ročných
uzávierok
 Komunikácia a usmerňovanie prevádzok
 Vypĺňanie balíkov za AT spoločnosti
 Participácia pri zostavení daňových priznaní dani z príjmov PO,
 Pripomienkovanie zmlúv z účtovného a daňového poh adu
 Ostatné úlohy na základe požiadaviek priameho nadriadeného.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov spojené s
vyúčtovaním objednávok klientov, dodržiavanie gastronomických
pravidiel, riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Do prevádzky Hrad a kaštie v
Liptovskom Hrádku h adáme šikovnú čašníčku/ čašníka s praxou
na prácu v hotelovej reštaurácii a na letnej terase.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, zadávanie objednávok ...

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; objednávanie, obsluha hostí, prestieranie,
blokovanie a iné pod a požiadaviek prevádzky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
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Čašník (1)

S.K. - Liptov,
s.r.o.(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radoslav Jurčo (tel.:
+421918689574, e-mail:
r66@r66.sk)

30.7.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník (1)

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

Anton Mariak (tel.: 044/520 89 01,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

9.6.2020

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, dodržiavanie
predpisov HCCP.

Čašník - barman
(1)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel Sorea SNP,
Demänovská Dolina)

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou

Čašník / servírka
(1)

Mikulášska chata,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 75, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Veronika Kováčiková (, email:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

6.8.2020

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / Čašníčka
(1)

Munet group, s. r.
o.(Námestie
oslobodite ov 29,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michaela Bendová (tel.:
+421905579471, e-mail:
restartlm@restartburger.com)

29.7.2020

za mesiac (od
750)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - starostlivosť o zákazníkov
- čistota na pracovisku
- podpora predaja, objednávanie, účtovanie hostí
- práca s pokladňou

Čašník / čašníčka
(1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

1.7.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, na bare a v
ostatných gastronomických priestoroch hotela, komunikácia s
hosťami, prestieranie stolov, príprava raňajok, večerí, dodržiavanie
správnych zásad stolovania, prijímanie a spracovanie objednávok,
vyúčtovanie hostí, riešenie reklamácií, udržiavanie čistoty na
prevádzke, zodpovednosť za zverený tovar, pružnosť a úsmev.

Čašník / čašníčka
(1)

Industry Pub, s.r.o.(M.
Pišúta 979, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Branislav Brťka (tel.:
+421911599976, e-mail:
alconet@alconet.sk)

18.8.2020

za hodinu (od
4,7)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

aspoň 3
mesiace

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v kultovej americkej reštaurácii.

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!
Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,
objednávky jedál, ...
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni, upratovanie reštaurácie
- atď
môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa
medze nekladú.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi,
prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a
prestieraní, privítanie a usádzanie hostí pod a aktuálnych vo ných
kapacít, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,
prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému
pracovníkovi, inkasovanie platieb v hotovosti prípadne platobnou
kartou, odnášanie použitého riadu zo stolov, zabezpečenie
rezervácií stolov.

Čašník v
hotelovej
reštaurácii (2)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

Marcela Tadianová (tel.:
+421918777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

26.6.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(1)

Ján Mlynček(Závažná
Poruba 721, 03202)

Ján Mlynček (tel.: 0903806204, email: chata@chataopalisko.sk)

30.7.2020

za hodinu (od
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, čapovanie nápojov, práca s
registračnou pokladňou.

Čašník, servírka
(1)

Mestský futbalový klub
Tatran Liptovský
Mikuláš(Smrečianska
612, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 044/553 34 89)

2.6.2020

za hodinu (od
4)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Praca čašníka.

Čašník, servírka
(2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Roznos pokrmov a nápojov pod a
objednávky hotelovým hosťom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník, servírka
(2)

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

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

15.7.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník, servírka
(2)

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

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

16.1.2020

za mesiac (od
860)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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.

Čašník, servírka
(2)

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

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

15.4.2020

za mesiac (od
860)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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.

Čašník, servírka
(4)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(Jánska dolina
2190/, Liptovský Ján,
03203)

Puchovanová Zuzana (tel.: +421
905 264 060)

3.12.2019

za mesiac (od
780)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových a externých hostí v
hotelovej reštaurácii a dennom bare.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník, servírka
(4)

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

Čašník, servírka Jasná, Hotel
Ostredok*** (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

23.7.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; -rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- prijímanie objednávok
- obsluha zákazníkov
- informovanie zákazníka o ponúkaných jedlách a nápojoch
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a
zodpovednosť za
pokladňu
- dodržiavanie HACCP zásad a čistoty

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Bc. Ľuboš Synak (, e-mail:
riaditel@ostredok.sk)

9.7.2020

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a komunikácia so zákazníkmi
- poskytovanie rád pri výbere jedál,nápojov, prijímanie objednávok
- dodržiavanie zásad správneho stolovania
- dodržiavanie HACCP a noriem
- práca v programe BlueGastro
- ubytovanie pre zamestnancov zdarma, uniformy, strava, pitný
režim + iné benefity.

Čašník, čašníčka
(1)

DA KAI, spol. s r.o.(M.
M. Hodžu 18/35,
Liptovský Mikuláš,
03133)

Yifen Chen (tel.: +421911588858,
e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

20.12.2019

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí v reštaurácii, pomocné práce
v kuchyni

Čašník, čašníčka
(1)

Relax Hotel
s.r.o.(RELAX HOTEL
FIM 26, Demänovská
Dolina, 03101)

Ján Pálinkáš (tel.:
+421445479693, e-mail:
prevadzka@fimjasna.sk)

5.8.2020

za mesiac (od
900)

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

8.8.2020

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hotelových hostí počas
raňajok, obedov a večerí. Obsluha hostí v hotelovom bare
(kaviarni). Ponuka jedál a nápojov. Práca v systéme BlueGastro.
Zodpovednosť za zverené prostriedky. Dodržiavanie systému
HACCP. Dochví nosť prioritou.
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka s praxou,
vyucenie v obore nieje podmienka, no dostatocna prax ano.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Čašník/ čašníčka
(5)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

p.Brnová (tel.: 0915 835 185,
044/5591555, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
940)

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

Čašník/Servírka
(5)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@maladinovo.sk)

14.7.2020

za mesiac (od
850)

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

Čašník/servírka
(1)

BHK, s. r.
o.(Demänovská cesta
130, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Branislav Haladěj (, e-mail:
haladej.bhk@gmail.com)

13.8.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/servírka
(1)

V + V JASNÁ,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 88, Demänovská
Dolina, 03101)

Jana Vojteková (, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

15.6.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Profesionálnu starostlivosť o hostí,
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling,
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov,
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty,
- práca s reštauračným systémom BLUE GASTRO je vítaná,
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality,
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch,
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi,
- zaúčanie nových kolegov.

Čašník/servírka
(4)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel Sorea SNP,
Demänovská Dolina)

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí.

Dátum nástupu: Ihneď ; Dodržiavanie HACCP.
Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi.
Komplexná starostlivosť o zákazníka.
Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie.
Práca s registračnou pokladnicou.
Hmotná zodpovednosť za zverený inventár.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí,
prestieranie stolov,
dopĺňanie tovaru,
práca s pokladňou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník/čašníčka
(1)

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

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

16.7.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; – Zodpovednosť za plynulý chod
reštaurácie a baru
– Starostlivosť o čistotu zverených priestorov
– Prijímanie a usádzanie hostí s úsmevom na tvári
– Obsluha a príjemná komunikácia so zákazníkom – prijímanie
objednávok, servírovanie jedál a nápojov
– Aktívny predaj ponúkaného sortimentu
– Práca s pokladňou a hotovosťou

Čašník/čašníčka
(5)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82,
Demänovská Dolina,
03101)

Chudovský (tel.: 044/5591555, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
940)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluba hotelových hostí.

Čašník/čka (1)

DEND s. r.
o.(Garbiarska 695,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Denisa Kertészová (tel.: 0948 269
209, e-mail:
deniska.kerteszova@gmail.com)

25.11.2019

za hodinu (od
3,33)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, obsluha
zákazníkov, príprava kávy, nealko-alko nápojov...

Čašníčka (1)

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

Dasa Safarikova (tel.:
+421902801602, e-mail:
safarikova@penzionlarion.sk)

17.6.2020

za mesiac (od
990)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Obsluha servis jedál a nápojov v
reštauráci v penzióne.

Školský špeciálny
pedagóg (1)

Základná škola Miloša
Janošku(Čs. brigády č.
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Janka Cuprová (, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

7.8.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Školský špeciálny pedagóg. Životopisy
posielajte na emailovú adresu zsbrigady@edu.mikulas.sk. Vybraní
uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční
19.08.2020 o 9:00 v priestoroch školy.

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viet Do Huu (tel.: 0944 092 019, email: bonsaisro@gmail.com)

4.12.2019

za hodinu (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár v ázijskej reštaurácii.

Šéfkuchár
(kuchár
špecialista) (3)

THAI FOOD
s.r.o.(Námestie mieru
1/, Liptovský Mikuláš,
03101)

Haii Van Yendinh (tel.: 0915 076
682, e-mail:
hngvyendinh190@gmail.com)

30.10.2019

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavný kuchár ázijského jedla, nutnosť
vyznať sa v ázijských koreninách.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 20.08.2020
Názov profesie
(počet miest)
Žeriavnik (žeriav
AD 20) (1)

Vytvorené 21.08.2020 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

74

Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava

