Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
AUTOCAD,
SOLID WORKS
INŽINIER (2)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

9.7.2021

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; o Príprava dizajnov, implementácia dielov
zákazníka v súlade s technickými zásadami, podnikovými normami
a technickými podmienkami v prostredí Solid Works, Autocad.
o Tvorba pracovných postupov a konzultácie s NPI engineeringom
pre daná proces. Work flow card.
o Identifikácia nepresností pri zavádzaní produktov do výroby
(premeriavanie dielcov a kontrola správnosti výroby)
o Podpora pri nutnej úprave dizajnu, zákaznickej dokumentácie s
cie om vyrobenia výrobkov pod a zákazníckeho zadania a
technologických možností.
o Definovanie koreňových príčin (root cause analyses), ako aj
nápravných opatrení pre zníženie opakujúcich sa chýb.
o Komunikácia medzi výrobou, inžinieringom a zákazníckym
R&D.
o Administratívne práce ako reporty (powerpoint, excel).
o Nápomoc pri overovaní cenovej kalkulácie nových projektov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Account manager
(1)

LeXtom s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 62/3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

16.8.2021

za mesiac (od
800)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Akvizícia nových zákazníkov,
starostlivosť o existujúcich zákazníkov.
- Vyh adávanie nových obchodných príležitostí v danom finančnom
odvetví, prieskum trhu a aktivít konkurencie.
- Plánovanie, organizovanie a vedenie jednotlivých obchodných
rokovaní.
- Analyzovanie zákazníckych potrieb a následné vytváranie
obchodných ponúk .
- Prvotná analýza klienta a jeho investičnej alebo úverovej
rizikovosti.
- Participovanie pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií
a plánov finančnej inštitúcie.
- Pravidelné reportovanie dosiahnutých obchodných výsledkov, za
pridelené finančné odvetvie, efektivity obchodných činností.
- Rozvíjanie a budovanie dobrých vzťahov s obchodnými
partnermi, zlepšovanie imidžu spoločnosti.
- Poskytovanie odborného finančného poradenstva potenciálnym a
existujúcim zákazníkom.
- Udržiavanie pravidelného kontaktu so zákazníkom (mailového,
telefonického, osobného).
- Zastupovanie finančných, obchodných, marketingových a
hodnotových záujmov finančnej spoločnosti.
- Zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a
predpisov.
- Vykonávanie iných doplnkových prác, ktoré priamo i nepriamo
súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu.
- Nadväzovanie obchodných vzťahov s k účovými klientmi,
vytváranie a budovanie efektívnych a prínosných partnerstiev
- Podporná obchodná činnosť (osobná, telefonická a elektronická
komunikácia so zákazníkom)
- Propagácia podujatí, kampaní a sponzoringu
- Spolupráca na príprave zmluvných dohôd, rokovanie o
zmluvných podmienkach a zabezpečenie ich plnenia
- Účasť na vytváraní plánov krátkodobého a dlhodobého
zvyšovania príjmov spoločnosti a na supervízii ich plnenia.
- Efektívne riešenie problémov a rizikový manažment.
- Monitorovanie aktivít konkurencie a vývoja situácie na trhu s
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cie om zhodnocovať konkurenčnú pozíciu a získavať výhody na
trhu.
- Organizovanie a vedenie prieskumných projektov.
- Príprava prezentácií, návrhov, plánov, analýz a reportov.
Zodpovedanie za internú a externú komunikáciu spoločnosti,
udržiavanie dobrých vzťahov so zástupcami médií a laickou
verejnosťou.
Vypracovávanie a realizovanie komunikačnej stratégie
spoločnosti.
Pripravovanie propagačných článkov, tlačových správ,
prejavov a oficiálnych odpovedí na otázky zástupcov médií.
Monitorovanie materiálov publikovaných v
masovokomunikačných prostriedkoch, vypracovávanie mediálnych
analýz.
Komunikovanie so zástupcami médií, organizovanie tlačových
konferencií a obdobných mediálnych akcií.
Budovanie a aktualizovanie databázy kontaktov na zástupcov
médií.
Pripravovanie návrhov sponzorských aktivít.
Koordinovanie činností podriadených zamestnancov.
Administratívny
pracovník (1)

REMING,
s.r.o.(Nábrežie
A.Stodolu 2062,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Konstantin Blinov (tel.:
+421915060561, e-mail:
info@reming-sk.com)

13.7.2021

za mesiac (od
800)

3

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne práce, fakturácia,
príprava faktúr, komunikácia s dodávate mi, inventarizácia,
logistika. VK sa uskutoční dňa 02.08.2021, o 09:00 hod, na UPSVR
LM, miestnosť č. 101. Na VK si prosím prineste životopis.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje plnenie hlavných úloh :
- stanovovanie technologických postupov pri pestovaní plodín,
ovocinárstve a zabezpečovanie ich realizácie,
- riadenie a usmerňovanie agrotechnických a pracovných postupov
v rastlinnej výrobe,
- organizácia a riadenie prác v rastlinnej výrobe,
- stanovovanie spôsobov pestovania rastlín na stanovených
plochách, zostavovanie osevných plánov,
- posudzovanie kvality pôdy na pestovanie rôznych druhov
po nohospodárskych plodín a procesu ich rastu a zretia,
- zabezpečovanie nákupu chémie a hnojív pre rastlinnú výrobu,
- vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe, ako
výkaz osevu, výkaz plodín a výnosov, výkaz chémie, výkaz
hnojenia. Vedie knihu honov s požadovanou dokumentáciou,
- evidencia obhospodarovanej pôdnej a využívanie pôdy v
rastlinnej výrobe,
- postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe,
- starostlivosť o zverené budovy, stroje a zariadenia - v maxim.
možnej miere,
- úsporné hospodárenie na všetkých činnostiach strediska,
- kvalitné objemové krmivá,
- tvorba a plnenie zásad správneho osevného postupu s
prihliadnutím na podmienky ŠFP,
- byť nápomocná pri tvorbe čerpania prostriedkov z eurofondov,
PPA, ekohospodárenia v RV,
- odovzdávanie a preberanie (písomný zápis) produkcie RV v
naturálnom a finančnom vyjadrení,
- vypracováva pastevný plán a zodpovedá za jeho dodržiavanie,
- určuje umiestnenie mašta ného hnoja a jeho ošetrovanie,
- určuje umiestnenie a použitie oplachových vôd z dojárne,
prípadne hnojovice,
- v ostatnej činnosti sa riadi pokynmi predsedu družstva a
ekonóma.

Agronóm (1)

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

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

2.10.2020

za mesiac (od
1300)

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

Automechanik
nákladných
vozidiel (1)

LAS - IMEX spol. s
r.o.(Palugyaya 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Karčák (tel.:
+421911141490, e-mail:
lasimex@lasimex.sk)

25.3.2021

za hodinu (od
5,1)

Stredné odborné
vzdelanie

4

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba nákladných motorových
vozidiel.
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roky

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava a údržba nákladných automobilov
a stavebných strojov
vedenie nákladných vozidiel

Automechanik
nákladných
vozidiel - vodič
(1)

TREOS
s.r.o.(Matúškova 19,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Ing. Peter Sirota (tel.:
+421915960020, fax:
+42144552632, e-mail:
treos@treos.sk)

28.9.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Balič / Lepič (1)

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

Miroslav Jurík (tel.:
+421911159246, e-mail:
miro@liptov-scandic.sk)

9.8.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie sedacích súprav, lepenie molitánu.

Balič/ka s
vysokozdvižným
vozíkom 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)

1.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -Práca vhodná nielen pre mužov!
- práca s vysokozdvižným vozíkom
- vykládka/nakládka tovaru
- manipulácia s tovarom
- vychystávanie tovaru
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok
- balenie a značenie výrobkov

Balič/ka 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)

3.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -Práca vhodná nielen pre mužov!
- vykládka/nakládka tovaru
- manipulácia s tovarom
- vychystávanie tovaru
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok
- balenie a značenie výrobkov

Barman (1)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
galko@hoteldemanova.sk)

18.8.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha za barom Lobby baru
- Obsluha Cognac, Rum and Cigar baru

Barman (2)

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

Kelčík Ján (tel.: +421914 330 030,
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.

Bezpečnostný
pracovník (2)

ASGuard security
s.r.o.(Ul. 1. mája 709,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Jozef Cienky (tel.:
+421915743431, e-mail:
cienky@asguard.sk)

14.9.2021

za hodinu (od
3,8)

Základné
vzdelanie

CNC operátor (2)

TEPRON spol. s
r.o.(Palugyayho 777,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Ivan Klobušiak (tel.:
+421905803032, e-mail:
i.klobusiak@tepron.sk)

18.6.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

5

Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie maloobchodu Fresh Gelnica.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC - Horizontky WHQ 10
(programovanie systémom HEIDENHAIN)
- opracovania pod a výkresovej dokumentácie,
- vytvorenie programu,
- kontrola výrobku,
- meranie hodnôt
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie drobných stavebných
činností pri oprave cestných komunikácií a iné činnosti v rozsahu
predmetu podnikania spoločnosti. Prípadne možné riadenie
motorového vozidla pri prácach na pozemných komunikáciách. Nie
je podmienkou.

Cestný robotník
(2)

Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol.
s r.o.(Pod stráňami 4,
Lipt. Mikuláš, 03101)

Ing. Marián Hlavna (tel.:
+421903807232, e-mail:
hlavna@slovkorekt.sk)

9.6.2021

za mesiac (od
650)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

25.8.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; dodržiavanie hygienických štandardov
hotela, prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, vykonávanie
dohodnutých upratovacích činností

Chyžná (1)

NVB Invest, a. s.(Nižná
Boca 20, Nižná Boca,
03234)

Sylvia Peniaková (tel.:
+421914200720, e-mail:
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

12.8.2021

za mesiac (od
350)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie ubytovacích a spoločenských
priestorov.

Chyžná (1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

Anna Brezinová (tel.:
+421905547766, e-mail:
anka@villabetula.sk)

4.5.2021

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vo Villa Betula Resort*** v
Liptovskej Sielnici.
- upratovanie izieb, apartmánov, mobilných domov a karavanov
- vysávanie reštaurácie
- prezliekanie poste nej bielizne
- pranie, žehlenie
- starostlivosť o kvety
- pomocné práce v areáli strediska

Chyžná (2)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

21.4.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

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

Kelčík Ján (tel.: +421914 330 030,
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021

za mesiac (od
623)

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)

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

Anton Mariak, tel: 0918665481,
044/5208901, 044/5208913, mail:
riaditelmaj@sorea.sk,
www.sorea.sk

27.7.2021

za mesiac (od
623)

Neukončené
základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie čistoty na izbách a v
ostatných priestoroch hotela, dodržiavanie hygienických
štandardov.

6

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, chodieb a spoločných
priestorov.
Čistenie hygienických a sociálnych zariadení, dopĺňanie
chýbajúcich hygienických potrieb.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie a zodpovednosť za čistotu
spoločných priestorov. Upratovanie a zodpovednosť za čistotu
ubytovacích jednotiek.

Chyžná - Hotel
Holiday Village
Tatraladia (2)

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

Marta Mináriková (tel.:
+421915834624, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

13.9.2021

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Chyžná 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)

4.8.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná v rezorte
Hotel Bjornson &
Bjornson Tree
houses Jasná (1)

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

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

30.8.2021

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie

Cukrár (1)

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

Martin Chudovský (tel.:
+421903807353, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

21.6.2021

za mesiac (od
1470)

Stredné odborné
vzdelanie

Dispečer
nákladnej
dopravy (2)

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

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

10.8.2021

za mesiac (od
950)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyťažovanie nákladných vozidiel v
rámci EU.

Dojič/Dojička (1)

Ro nícke družstvo
Liptovská
Kokava(Liptovská
Kokava 441, Liptovská
Kokava, 03244)

Zuzana Žišková (tel.:
+421905971363, e-mail:
zziskova@mag-net.sk)

16.7.2021

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - upratovanie a udržiavanie čistoty
hotelových izieb a spoločných priestorov hotela,
- výmena hotelového prádla a jeho príprava a odovzdanie
pracovníkovi práčovne,
- dodržiavanie všetkých hygienických štandardov,
- komunikácia s recepciou oh adom prípravy izieb pre hostí,
- komunikácia s údržbou hotela oh adom zistených nedostatkov na
izbách
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

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná výroba a pečenie
cukrárenských a pekárenských výrobkov typických pre hotel:
- sladké raňajkové pečivo
- tradičné cukrárenské výrobky
- torty, dezerty, moussové dezerty, minion a malý asortiment
- pekárenské výrobky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Dojič/ka (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)

3.9.2021

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.

Dojič/ka (2)

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

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

29.6.2021

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.

Dojička/dojič (1)

Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Liptovskom
Mikuláši(Po nohospodá
rska 1, L. Mikuláš,
03101)

(tel.: +421903534725, e-mail:
pdlm@szm.sk)

22.9.2021

za mesiac (od
1200)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; dojenie kráv

Dámska
krajčírka (1)

ADYL, spol. s
r.o.(Garbiarska 2584/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lýdia Špaglíková - konate ka (tel.:
+421918536419, e-mail:
lydiaspaglikova@centrum.sk)

30.4.2021

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

Elektrikár (2)

CinS, s. r.
o.(Jefremovská 632/10,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Michal Kozák (, e-mail:
info@cins.sk)

28.8.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Elektrikár údržba
elektrických
zariadení (2)

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

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

3.7.2021

za hodinu (od
4,53)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie dámskej ahkej konfekcie. Miesto
výkonu Bety moda Liptovský Mikuláš.

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektro inštalačné práce NN VN.

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Elektrikár/
elektromontážnik
(1)

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

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

16.8.2021

za mesiac (od
740)

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

Elektrokonštrukt
ér (1)

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

(, fax: +421445201201, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

21.7.2021

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. Samostatná práca pri tvorbe
elektrokonštrukčnej dokumentácie pre rozvádzače a malé
technologické celky
- Aktívna účasť na principiálnom návrhu elektrickej schémy a
logiky činností
- Vypracovanie schém elektrického zapojenia
- Elektrokonštrukcia
- Spracovanie elektroprojektov rozvádzačov a malých
technologických celkov
- Komunikácia s externými projektantami (projektanti zákazníka,
subdodávate a)
- Upresňovania pre výrobu
- Upresňovania pre oddelenie nákupu
- Pomoc pri tvorbe/kompletácii zákazníckej dokumentácie
- Pomoc pri zabezpečovaní certifikácie
2. Nikdy nekončiace samovzdelávanie sa.

Elektromechanik
(20)

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

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

9.10.2020

za mesiac (od
705)

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

aspoň 3
mesiace

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)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Elektromontážni
k (1)

AUTOMATICA s. r.
o.(Revolučná 11,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Martina Líšková (tel.:
+421903704914, e-mail:
automatica@automatica.sk)

20.7.2021

za hodinu (od
8)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce pod a
konštrukčnej dokumentácie a elektrických schém.
Elektrické zapájanie rozvádzačov pre riadenie zariadení.
Oživenie a skúška zariadení.
Vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov.

Elektrotechnik
(1)

PeDeCom s. r.
o.(Priehradná 470/9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Pavol Derfenyi (, e-mail:
pedecom@pedecom.sk)

21.9.2021

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.11.2021 ; elektromontážne práce, montáž
zabezpečovacích a kamerových systémov. dorozumievacich
zariadení

F&B manažér (1)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
2050)

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

Farbiar (4)

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

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

17.8.2021

za hodinu (od
4,71)

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)

16.8.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Hlavný kuchár
(1)

EcoFolk, s.r.o.(Huty
227 227, Huty, 02732)

Iveta Škerdová (tel.:
+421907333766, e-mail:
rezervacie@kolibaholica.sk)

17.6.2021

za mesiac (od
2100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavný kuchár na jednej smene.

10

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie personálnej agendy
- nábor, prijímanie, školenie zamestnancov
- predvídanie a plánovanie udských zdrojov a predpokladaných
nákladov
vzh adom na sezónnosť a obsadenosť
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh F&B tímu
- príprava a doh ad nad prípravou jednotlivých úsekov
- kontroling, checklisty a kontrola kvality práce
- spolu podie anie sa na príprave menu, sezónnych menu,
marketingových
akcií
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a
kontrola
správneho uvedenia v praxi
- sledovanie a aplikovanie trendov v praxi
- systémové riadenie zásob
- dodržiavanie HACCP
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha farbiacich sudov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hlavný čašník (1)

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

Horizontár (1)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

27.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

16.8.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

11

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava reštaurácie, objednávanie a
obsluhovanie hostí, staranie sa o chod prevádzky, organizovanie a
plánovanie práce.
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 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Hotelová chyžná
+ upratovačka (1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
V + V JASNÁ,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Jakub Vojtek (tel.:
+421918642149, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

29.9.2021

za mesiac (od
650)

Požadované
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, kuchyne, wellness, spoločných priestorov 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:
Predchádzajúce skúsenosti s upratovaním v hotelovom zariadení sú
výhodou, no taktiež nie podmienkou, radi Vás zaučíme !

Váš životopis prípadne nám môžete zaslať na našu e-mailovú
adresu: info@hoteljasna.sk
Po posúdení životopisov, budeme telefonicky kontaktovať
vybraných uchádzačov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Hotelová gazdiná
(1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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)

11.8.2021

za mesiac (od
850)

13

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

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 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
IT projektový
manager Liptovský
Mikuláš (1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Starbug s.r.o.(Pod
slivkou 519/7,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Kontakt u zamestn.

Martin Jurek (, e-mail:
office@starbug.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

25.5.2021

za mesiac (od
1400)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; ::::: Čo očakávame
Kompetentného človeka, ktorý sa nebojí výziev a prevzatia
iniciatívy. Mal by splňať nasledujúce požiadavky a predpoklady:
- Skúsenosti s riadením tímu
- Dobrá komunikácia s vývojovým tímom a zákazníkom
- Prinášanie inovácií do projektov
- Základna znalosť tvorby informačných systémov
- Znalosť frontendových a backendových systémov
- Skúsenosti s JIRA, ASANA
- Znalosť základov softverového návrhu
- Komunikácia v angličtine
::::: Čo budeš robiť
Riadiť tím od A po Z a dohliadať na včasné odovzdanie projektov v
požadovanej kvalite. Pravidelné odovzdávať reporty za vykonanú
prácu a komunikovať so zákazníkom. Denne mítingovať s
vývojármi a pomáhať pri potenciálnych problémoch.

::::: Hlavné pracovné činnosti:
- Používať komunikačné platformy ASANA a JIRA
- Riadiť vyvojový tím agilnym spôsobom
- Pripravovať vyvojové sprinty
- Používať AWS – Amazon Web Services
- Kontrolovať kvalitu projektov
- Vyhodnocovať vhodné riešenia pre rozvoj projektu
Inštruktor
sociálnej
rehabilitácie (1)

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

(tel.: +421318603693, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

16.9.2021

za mesiac (od
844)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Inžinier kvality
(1)

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

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

20.9.2021

za mesiac (od
920)

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

Java
programátor Liptovský
Mikuláš / Remote
Friendly (1)

Starbug s.r.o.(Pod
slivkou 519/7,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Martin Jurek (, e-mail:
office@starbug.eu)

25.5.2021

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - vytváranie procesov riadenia kvality a
príslušnej dokumentácie
- príprava a prevedenie auditov (ISO 9001, ISO 14001; zákaznícke
a interné Audity; a pod.)
- školenie pracovníkov o nezhodách a prijatých nápravných a
preventívnych opatreniach,
- kontrola a meranie prvých vzoriek výrobkov pre zákazníkov,
- komunikácia so zákazníkmi a riešenie vzniknutých problémov,
- analyzovanie nedostatkov a prijímanie nápravných a
preventívnych
- príprava a prevedenie vzorkovania (PPAP)
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Ako člen tímu Starbug si budeš užívať
predovšetkým výhodu rôznorodosti projektov a pravidelného
učenia sa nových vecí. Robíme na menších aj väčších projektoch,
vďaka tomu nebude tvoja práca nikdy monotónna. Primárne sa
zameriavame na tvorbu restových API postavených na Java/Spring
technológiách.
Počas svojej práce sa stretneš s vývojom mobilných aplikácii a
backendov pre finančné projekty.
Hlavné pracovné činnosti, ktorým sa budeš venovať:
- Tvorba kostry pre Spring projekty
- Návrh RestAPI palikácii
- Napojení na backend a API rest služby
- Pravidelná komunikácia s ostatnými Starbugáčmi
- Prínos nových nápadov do procesu vývoja aplikácií
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Junior
detailista/
detailistka aut (4)

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

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

23.4.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

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

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

24.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; -Detailné, šetrné, ručné nieko ko krokové
umývanie auta
-dekontaminácia auta
- čistenie a ošetrenie interiéru – vysávanie ,tepovanie, oživenie
plastov a kože
- inšpekcia stavu laku a celkového stavu auta (kolesá, sklá, svetlá,
interiér – koža, plasty)
Keď preukážete, že všetky predošlé kroky zvládate úspešne a
profesionálne tak Vás vyškolíme na ďalší krok dôležitý v detailingu
a to :
- brúsenie a leštenie laku, svetiel, okien, kolies a plastov
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.

Kontrolór na
linke strojov (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)
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Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie funkčných testov a meraní
na hydraulických lisoch a nožniciach
- vykonávanie vizuálnej kontroly kvality
- dokumentovanie vykonaných kontrol strojov - control reporty a
fotky
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov,
ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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)

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

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

23.8.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

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

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

27.4.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj jedál.

Kuchár (1)

NVB Invest, a. s.(Nižná
Boca 20, Nižná Boca,
03234)

Sylvia Peniaková (tel.:
+421914200720, e-mail:
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

11.8.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

PDMM PROJEKT,
s.r.o.(Demänovská
cesta 58, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Martin Matzenauer (tel.:
+421905537768, e-mail:
martin.matzenauer@gmail.com)

14.9.2021

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

Základná škola s
materskou školou v
Pribyline(Pribylina 2,
Pribylina, 03242)

Mgr. Iveta Oravcová (tel.:
+421911623707, e-mail:
zspribylina@gmail.com)

7.9.2021

(-)

Kuchár (1)

Základná škola s
materskou školou v
Pribyline(Pribylina 2,
Pribylina, 03242)

Mgr. Iveta Oravcová (tel.:
+421911623707, e-mail:
zspribylina@gmail.com)

29.9.2021

Kuchár (2)

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

Kelčík Ján (tel.: +421914330030,
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

Kuchár (2)

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

Kuchár (4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej novootvorenej reštaurácie Stará
Zvonica na Nižnej Boci v štýle slovenskej koliby h adáme
šikovného kuchára. Práca na dlhý krátky týždeň.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 15.10.2021 ; Príprava jedál teplej a studenej
kuchyne

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni. Príprava
jedného hlavného jedla - obeda.

za mesiac (od
685,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár v školskej jedálni

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

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

7.6.2021

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Patrik Šima (, e-mail:
restaurant@marino.sk)

3.9.2021

za mesiac (od
1150)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; podie a sa na zostavovaní menu resp.
jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných
noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravuje na
strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a
pokrmy
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kuchár Kuchárka Hotel
Pošta**** (1)

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

Kuchár - thajská
kuchyňa (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

20.9.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvojou náplňou práce bude:
* príprava jedál teplej a studenej kuchyne
* zabezpečenie určeného servisu a štandardu pri príprave jedál
* kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené
hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru a materiálu

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.:
+421524710111, e-mail:
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár -thajská kuchyňa
- príprava teplých a studených jedál - špecializácia - thajská
kuchyňa

Kuchár v
Bernard Pube (1)

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

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

9.8.2021

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava jedál pod a jedálneho lístka
- zodpovednosť za kvalitu podávaného jedla
- zodpovednosť za chod kuchyne
- dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku
- sledovanie, pravidelné hlásenie stavu zásob

Kuchár,
kuchárka (2)

Compass Group
Slovakia s. r. o.(IKEA
o. z. Jasná 500/,
Závažná Poruba,
03202)

Nadžadyová Darina (tel.:
+421907827288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

21.9.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Práca kuchára.

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených pokrmov.
Príprava polievok a príloh.

Kuchár/ka (1)

Základná škola
internátna pre žiakov s
narušenou
komunikačnou
schopnosťou(Liptovský
Jamník 42, Jamník,
03301)

Jana Kozová (tel.:
+421904561956, e-mail:
kozova.zsjamnik@gmail.com)

19.8.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/kuchárka
(1)

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

Nadžadyová Darina, vedúca FR
(tel.: +421907827288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

24.11.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára/ kuchárky v spoločnosti
IKEA Závažná Poruba.

Kuchárka (1)

Stredná odborná škola
elektrotechnická(J.
Kollára 536/1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905)

30.9.2021

za mesiac (od
701)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál pri dodržaní
technologických postupov a noriem, výdaj jedál, obsluha
viacúčelových ve kokapacitných strojov
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka v školskej jedálni.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Kuchárka (1)

Stredná odborná škola
lesnícka a drevárska
Jozefa Dekreta
Matejovie(Hradná 534,
Liptovský Hrádok,
03314)

Kuchárka/
kuchár (2)

Ing. Viliam Prukner (tel.:
+421445222121, e-mail:
muranovaadriana76@gmail.com)

26.8.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Compass Group
Slovakia s. r. o.(IKEA
o. z. Jasná 500/,
Závažná Poruba,
03202)

Nadžadyová Darina (tel.:
+421907827288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

26.5.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Kurič (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
Lipami 1435/7,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Burčíková Klára, personálne
oddelenie (tel.: +421445207011, email:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

8.6.2021

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha kotlov, regulácia teploty ,výkonu
a tlaku, kontrola chodu turbíny a generátora, kontrola vodného
hospodárstva, kontrola chodu vzduchotechniky a kompresorov,
odkalovanie kotlov , ofukovanie, kontrola prevádzkových
parametrov pod a predpisu, denné odpisy hodnôt vyrobených
energií, obsluha nakladača.

Kŕmenie
hovädzieho
dobytka a
zásobovanie ŽV
(1)

Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Liptovskom
Mikuláši(Po nohospodá
rska 1, L. Mikuláš,
03101)

Ing. Oberuč Jaroslav (tel.:
+421903534725, e-mail:
pdlm@szm.sk)

22.9.2021

za mesiac (od
1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie hovädzieho dobytka, zásobovanie
v ŽV.

Lakovač (2)

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

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

5.3.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Lekár fyziater na
pracovisku
fyzioterapie,
baleneológie (1)

SVALZY, s.r.o.(J. D.
Matejovie 542,
Liptovský Hrádok,
03301)

Eva Lachmannová (tel.:
+421907472027, e-mail:
svalzylh@gmail.com)

15.12.2020

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchárka v školskej kuchyni

aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej
pozície kuchár.

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava dielov na striekanie (čistenie,
brúsenie, tmelenie), príprava a aplikácia farieb.

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná práca odborného lekára v
odbore fyziatria balneológia.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Líder montážnej
linky (líder
elektromechanik)
(2)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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)

16.8.2021

za hodinu (od
4,95)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
- úzka kooperáca so supervízorom a oddelením plánovania,
- zodpovednosť za vizuálnu kontrolu linky a bezpečnosť a disciplínu
na pracovisku
- zodpovednosť za správnosť výrobných údajov
- zade ovanie práce výrobným pracovníkom
- organizácia a motivácia tímu na linke
- záskok v prípade výpadku člena tímu
- kooperovanie na denných výrobných poradách
Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).

Majster (1)

KOVOTECHNO-LM,
spol. s r.o.(Palugyayho
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Jozef Lukač (tel.: +421445623534,
fax: +421445623533, e-mail:
kovotechno@kovotechno.sk)

5.8.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a organizácia výroby pod a
plánov výroby
- zabezpečenie plynulého chodu výroby
- stanovenie priorít a rozde ovanie denných úloh
- riadenie objemu a kvality výroby pod a požiadaviek logistiky
- zade ovanie pracovníkov do zmien
- kontrola a evidencia odpracovaných hodín pracovníkmi
- riadenie zaško ovania zamestnancov, hodnotenie výkonov,
bezpečnostné opatrenia
- technický stav strojov, nástrojov, zariadení v kooperácii s
údržbou
- prijímanie nevyhnutných nápravných opatrení
- dodržiavanie BOZP

Majster
stavebnej výroby
(1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe
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Požadované
vzdelanie

Majster údržby
(1)

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

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

9.7.2021

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Manažér nákupu
(1)

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

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

25.6.2021

za mesiac (od
1800)

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

Manipulant /
Páskovač (1)

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

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

8.2.2021

za hodinu (od
3,82)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riadi členov pridelenej zmenovej údržby,
rozde uje úlohy ako aj kontroluje ich splnenie
- Zodpovedá za správne a efektívne vykonanie údržbárskych prác
- Kontroluje pracovnú disciplínu členov
- Organizuje okamžitý zásah pri nečakaných poruchách
- V oblasti preventívnej údržby a opráv strojov zabezpečuje všetky
činnosti v súlade s plánom údržby a opráv
- Špecifikuje potrebu nákupu náhradných dielov pod a dostupnej
dokumentácie pre obsluhu
jednotlivých strojov a zariadení
- Zodpovedá za poriadok na dielni a za dodržiavanie BOZP a PO
pridelenými podriadenými zamestnancami
- Spracováva podklady pre vyhodnotenie dochádzky na konci
kalendárneho mesiaca
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Usmerňuje zamestnancov oddelenia za
účelom splnenia cie ov spoločnosti.
Pravidelne prehodnocuje dodávate ov a snaží sa o neustále
zlepšovanie cien.
Nakupuje materiál v kvantite a v kvalite, ktorá je primeraná
požiadavkám výroby.
Komunikuje v plnom rozsahu s dodávate mi o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa obstarania materiálu potrebného na
výrobu v spoločnosti.
Mesačne zozbierava, analyzuje a oznamuje manažmentu
spoločnosti údaje oh adom nákupcov a zakúpeného materiálu.
Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné prípravné práce pre valcovanú
výrobu,
- balenie valcovaných profilov pod a baliaceho predpisu,
- páskovanie valcovaných profilov,
- pílenie dreva pre potreby balenia profilov,
- práca s mostovým žeriavom pri presúvaní hotových výrobkov do
skladu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50
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Zamestnávate (adresa
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Dátum
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - programovanie web.stránok, wordpress ,
zvládnutý grafický dizajn
- vytváranie a realizácia marketingových kampaní
- správa a aktualizácia webu, FB a e-shopu
- príprava a tvorba grafiky na newslatters, FB a e-shopu
- tvorba vizuálu firemných dokumentov a identity
- analyzovanie a príprava správy o výsledkoch práce, návrhy
- príprava, realizácia a vyhodnotenie ankiet a prieskumov

Marketingový
referent (4)

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

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

23.4.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Masér / Masérka
thajskej masáže
(1)

RENT
TECHNOLOGY, s. r.
o.(Námestie mieru 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Stanislav Krasničan (, e-mail:
s.krasnican@gmail.com)

2.8.2021

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Masér/ka
thajskej masáže
(1)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.:
+421524710111, e-mail:
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér/ka thajskej masáže - poskytovanie
procedúr pod a požiadaviek

Mechanik,
opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (2)

EPONA Mútnik,
s.r.o.(Mútnik 601/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Oto Macko (tel.: 0903 153 803, email: oto28macko@gmail.com)

12.10.2020

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava techniky na predaj, opravy a
údržba stavebných strojov a po nohospodárskej techniky.

Montážnik (1)

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

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

3.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž dielov a strojov na výrobnej linke.
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Montážny
pracovník Liptovský
Hrádok (50)

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

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

28.10.2020

za mesiac (od
623)

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
pracovník /
Čalúnnik (2)

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

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

16.9.2021

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Montážny
pracovník vo
výrobe (3)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

24.9.2021

za mesiac (od
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce FIVING, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
- Zostavenie a montáž mechanických skupín a podskupín,
zostavenie a montáž ventilátorov, ohrievačov, regulačných klapiek,
filtrov, termostatov, servopohonov atď..
- Práce spojené s dokončievaním výrobkov a prípravou hotových
výrobkov na expedíciu (čistenie a posledné vzh adové úpravy
hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie).
Pozícia nevyžaduje cestovanie.

Montážny
pracovník, stolár
v stolárskej
výrobe (1)

FILIP kuchynské
štúdio s.r.o.(Smrečany
323, Smrečany, 03205)

Brigita Bajerová (tel.:
+421910979550, e-mail:
info@filiplm.sk)

21.9.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

Montážny
robotník/-čka
(10)

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

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

19.7.2021

za hodinu (od
3,82)

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

23

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš tím rozširujeme o kolegu montážneho
pracovníka - stolára, ktorý ma skúsenosti s montážou a
kompletizáciou nábytku. Ponúkame možnosť sa zapojiť do rozvoja
dnes už tradičnej spoločnosti. Máme záujem vytvoriť pokojné a
kreatívne miesto pre šikovného nového kolegu, ktorý využije svoje
skúsenosti a zapojiť sa do rozvoja našej firmy v rôznych novinkách,
ktoré pripravujeme.
Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž a testovanie elektronických
systémov a káblových zväzkov
- osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50
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Montážny
robotník/-čka (5)

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

Montážny
robotník/-čka (5)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

2.2.2021

za hodinu (od
3,82)

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

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

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

27.4.2021

za hodinu (od
3,82)

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)

JAPETEK
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 449,
Liptovská Porúbka,
03301)

Peter Tekel (tel.: +42905356900 ,
e-mail: stroje@auto-tekel.sk)

14.6.2021

za mesiac (od
1200)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce všetkého druhu.

Murár (1)

Slovenské inžiniersko
priemyslové
stavby,spol.
sr.o.(Moyzesova 184,
Liptovský Hrádok,
03301)

Eduard Hvizdoš (tel.:
+421907809604, e-mail:
sips@sips.sk)

16.2.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce - bližšie pri osobnom
pohovore

Murár, obkladač
(1)

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

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

3.9.2021

za mesiac (od
1000)

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

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce murárske, obkladanie,
zateplovanie a iné práce pod a inštrukcií vedúceho

Mäsiar (1)

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

Roman Kuffa - konate (tel.:
+421944982002, e-mail:
roman.kuffa@gmail.com)

13.8.2021

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

24

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava mäsa na expedovanie,
expedovanie mäsa a práca vo výrobe.
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Nočný recepčný
(1)

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

Martin Chudovský (tel.:
+421903807353, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

21.6.2021

za mesiac (od
990)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v noci
- kompletná nočná uzávierka
- celkový chod recepcie
- vystavovanie a kontrola účtov
- vybavovanie telefonickej komunikácie
- administratíva spojená s chodom recepcie
- práca s finančnou hotovosťou

Nočný recepčný strážnik (1)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
galko@hoteldemanova.sk)

18.8.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - komunikácia s hosťami
- kontrola objektu

Obchodný
Manažér (3)

LeXtom s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 62/3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

16.8.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o súčasných klientov, aktívne
vyh adávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie
partnerskej siete.
Prezentácia portfólia produktov a služieb, príprava cenových
kalkulácií.
Optimalizácia portfólia ponúkaných služieb v súlade s vývojom
trhu a konkurencie.
Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných
podmienok a udržiavanie obchodných štandardov.
Vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie
s cie om maximalizovať objem predaja a výnosov, príprava a
aktualizácia plánov predaja.
Obchodné zastrešovanie nových produktov a služieb.
Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie,
vypracovávanie analýz trhu a predaja.
Účasť na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách.
Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi
za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov.

Obchodný
referent skladník vo
ve koobchode L.
Mikuláš (1)

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

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

21.9.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s tovarom, doplňovanie
regálov v zmysle logistiky VO skladu.
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Obchodný
zástupca (1)

REMING,
s.r.o.(Belanská ulica
552/38, Liptovský
Hrádok, 03301)

Konstantin Blinov (, e-mail:
info@reming-sk.com)

20.4.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Obchodný
zástupca (2)

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

Michal Štás (tel.: +421901713945)

21.9.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Obsluha
mykacieho stroja
na výrobu
paplónov (1)

QUILTEX
a.s.(Garbiarska 678,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Marušiaková (tel.:
+421445474629, e-mail:
emarusiakova@quiltex.sk)

21.9.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Práca vo výrobe. Obsluha mykacieho
stroja pri výrobe paplónov.
Výroba výplne do vankúšov, balenie a rôzne manipulačné práce vo
výrobe.

Obsluha na
parkovisku pri
Demänovskej
jaskyni slobody
(1)

LAGRIS,s.r.o.
(Demänovská Dolina ,
Demänovská Dolina,
03101)

Zimáni Ivo (tel.: +421905452259)

18.5.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha parkoviska pri Demänovskej
jaskyni slobody.

Obsluha
zariadenia na
spracovanie
drevenej hmoty,
robotník
drevárskej
výroby (1)

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

Ing. Burčíková Klára, personálne
oddelenie (tel.: +421445207011, email:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

8.6.2021

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.

Obsluha šijacích
strojov (3)

QUILTEX
a.s.(Garbiarska 678,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Marušiaková (tel.:
+421445474629)

19.8.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vo výrobe, obsluha šijacích strojov,
prešívacích strojov, manipulačné práce.

Opatrovate /ka
(2)

Domov pre seniorov
Golden Age,
o.z.(Mincová 5/,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Bc. Štrbinová Petra (tel.:
+421917371359, e-mail:
riaditel@goldenage.sk)

23.8.2021

za mesiac (od
739)

Opatrovate /ka
(2)

Zariadenie pre
seniorov a domov
sociálnych služieb
mesta Liptovský
Mikuláš(Palúčanská
219, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Zuzana Šlauková (tel.:
+421915070890, e-mail:
zuzana.slaukova@mikulas.sk)

8.9.2021

(-)

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola tovaru v obchodných sietach,
rozvoz tovaru, vystavenie dokladov

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka - starostlivosť o klientov v
zariadení, pomoc pri hygiene, stravovaní, v sebaobslužných
činnostiach
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

26

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie obchodných
príležitostí
Komunikácia s odberate mi, vedenie obchodných stretnutí
Reporty, administratívne úkony a činnosti súvisiace s podporou
predaja

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka - starostlivosť o staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Operátor CNC
(1)

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

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

5.3.2021

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných zamestnancov na
obsluha CNC strojov (sústruh, brúska, horizontálne a frézovacie
centrum) do dvojzmennej prevádzky.
Náplň práce:
- úprava parametrov programu
- meranie a kontrola výrobkov
- práca so zdvíhacími zariadeniami
- práca s technickou dokumentáciou

Operátor CNC
strojov (1)

GÜDE,
s.r.o.(Priemyselná
208/5, Podtureň, 03301)

Ľubica Ondrejková (tel.:
+421445222372, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

29.6.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha CNC a údržba vysekávacích
strojov, čítanie technickej dokumentácie, načítanie programov do
CNC strojov, programovanie pohybov,

Operátor NC
strojov ohýbanie (1)

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)

10.9.2021

za hodinu (od
3,82)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor SMD
linky (1)

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

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

9.2.2021

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (1)

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

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

23.6.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Operátor pultu
centrálnej
ochrany (6)

ISP security, s. r. o.(M.
Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Peter Jurčo (, e-mail:
ispsecurity@ispsecurity.sk)

28.7.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Programovanie a obsluha NC strojov
TRUMPF
Práca na ohýbacích lisoch TRUMPF
Ohýbanie výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou a
technologickým postupom
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha automatickej osádzacej linky na
osádzanie SMD súčiastok,
- zaistenie bezchybného chodu SMD linky,
- zodpovednosť za kvalitu DPS osádzaných na SMD linke,
- práca v trojzmennej prevádzke.
Dátum nástupu: Ihneď ; Ohýbanie výpalkov na ohýbacom lise.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník bude sledovať na monitoroch
vzdialené objekty a poskytovať relevantné informácie o ich stave na
základe informácií z technických zariadení (kamier, senzorov,
meračov atď.) V prípade narušenia - inicializácie senzora,
prekročenia limitných hodnôt, pracovníci strediska kontaktujú a
informujú poverenú osobu v zmysle internej pracovnej smernice.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Operátor pultu
centrálnej
ochrany, člen
zásahovej
skupiny (6)

ISP security, s. r. o.(M.
Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Operátor
stavebných
strojov (5)

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (10)

Ing. Peter Jurčo (, e-mail:
ispsecurity@ispsecurity.sk)

28.7.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Comm-Net
s.r.o.(Demänovská
Dolina 34,
Demänovská Dolina,
03101)

Goran Vujovič (tel.:
+421910522888, e-mail:
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021

za mesiac (od
950)

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

Management Solutions,
s.r.o.(Závažná Poruba
500, Závažná Poruba,
03202)

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

19.4.2021

za hodinu (od
4,43)

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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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník bude sledovať na monitoroch
vzdialené objekty a poskytovať relevantné informácie o ich stave na
základe informácií z technických zariadení (kamier, senzorov,
meračov atď.) V prípade narušenia - inicializácie senzora,
prekročenia limitných hodnôt, pracovníci strediska kontaktujú a
informujú poverenú osobu v zmysle internej pracovnej smernice.
Následne vyrazí na miesto preveriť signál, prípadne zasiahne proti
narušite ovi.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výstavba inžinierskych sietí pre
Slovenských operátorov. Budovanie optických sietí. Výkopové
práce, pokladanie potrebných káblov, mikrotrubičiek, chráničiek a
ostatné práce. Potrebná prax v oblasti výkopových prác aspoň 1
rok, potrebný strojnícky preukaz. Vodičský skupiny C a T
výhodou. Prosíme uchádzačov aby nás kontaktovali na email:
vujovicgoran7@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0910 522 888.
Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom oboznámení sa s
podmienkami výroby a zapracovaní je náplňou práce podie ať sa na
výrobe nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na
jednotlivých pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (6)

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

Andrea Majerčiaková (tel.:
+42144/55 10 208, e-mail:
andrea.majerciakova1@inter.ikea
.com)

25.3.2021

za hodinu (od
4,43)

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

Operátor
strojárenskej
výroby (3)

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

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

14.7.2021

za hodinu (od
4,45)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie sa uskutoční dňa
3.5.2021 o 09:30 hod. u zamestnávate a na adrese: IKEA Industry
Slovakia, Závažná Poruba 500, 032 02 Závažná Poruba.
POTREBNÉ PRINIESŤ ŽIVOTOPIS! Po úvodnom oboznámení sa
s podmienkami výroby a zapracovaní, podie ať sa na výrobe
nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na jednotlivých
pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe. Pracovná doba:
od 05:45 hod. -13:45 hod., od 13:45 hod. - 21:45 hod., od 21:45 hod.
- 05:45 hod.

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie technických výkresov
- upínanie súčiastok nástroja
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja
- čítanie a upravovanie programu
- používanie meradiel
- námatková kontrola kvality
- vizuálna kontrola výrobkov
- nitovanie spojovacieho materiálu pod a výkresovej dokumentácie
- v prípade potreby práca s ručným a elektrickým náradím
- kontrola opracovaných dielcov
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
- vyhodnotenie potreby obrúsenia
- brúsenie a odihlovanie dielcov po vysekávaní a rezaní
- práca s ručným a elektrickým náradím
- kontrola opracovaných dielcov
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
- odoberanie dielov z Laseru a vysekavacieho stroja CNC
- každodenná údržba
- poriadok a čistota na pracovisku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

6.7.2021

za mesiac (od
640)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Ing. Ľubomira Uramová (tel.:
+421445567000, e-mail:
esk.hr@eurostyle-systems.com)

Operátor vo
výrobe (3)

black-system Slovakia
s. r. o.(Priemyselná
1947/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Peter Rakyta (tel.:
+421915312843)

13.8.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov na výrobu papierových
slamiek + balenie.

Operátor výroby
- montáž a
balenie hotových
výrobkov (2)

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

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

9.8.2021

za hodinu (od
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a balenie hotových výrobkov v
súlade s technologickou dokumentáciou.

Operátor/-ka
testovania dosiek
plošných spojov
(DPS) (5)

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

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

22.4.2021

za hodinu (od
4,2)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • funkčné testovanie DPS a systémov,
• vizuálna kontrola správnosti osadenia súčiastok a kontrola kvality
spájkovania
• vykonávanie kontrolných činností pod a platných kontrolných
postupov
• vykonávanie kontrol výrobných procesov
• aktívna práca s výrobnou dokumentáciou a jej dodržiavanie
• zodpovednosť, že skontrolované výrobky vyhovujú požiadavkám
na kvalitu
• oprávnenosť zastaviť expedíciu výrobku, ktorý nespĺňa
požiadavky kvality
• spoluzodpovednosť za plnenie dohodnutých termínov expedície
výrobkov

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (5)

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

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

29.4.2021

za hodinu (od
3,74)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení pri
predpríprave a úprave hovädzích a klokaních usní
- obsluha strojov a zariadení mokrej dielne

Operátor vo
výrobe (3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vizuálna kontrola, montáž, balenie
plastových výliskov.
Práca na 2 zmeny: denná 6,00 - 18,00 hod./ nočná 18,00 - 6,00 hod.
od pondelka do piatku.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Operátor/ka vo
výrobe 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)

1.5.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Ošetrovate HD
(1)

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

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

19.1.2021

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 HDdojič (2)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Ľube a , 03214)

(tel.: +421903127019, e-mail:
agroracio.lubela@zoznam.sk)

17.9.2021

za hodinu (od
3,58)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie hospodárskych zvierat,
kŕmenie, dojenie.

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/
koordinátor SZUŚ (tel.:
+421918707106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

17.6.2021

za mesiac (od
911)

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

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

Pedagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/
koordinátor SZUŚ (tel.:
+421918707106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie skupinovej výučby jednotlivých
skupín žiakov v literárno-dramatickom odbore pod a platných
učebných osnov MŠVVaŠ SR.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie obsluhy a chodu baliacej
linky
- kontrola kvality
- balenie produktov
- dávkovanie surovín
- miešanie krmiva
- práca s vysokozdvižným vozíkom vrátane BT Reflex
- obsluha systému regálového zakladača TOYOTA

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (1)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Pekár / Kuchár
(1)

AZC company,
s.r.o.(Garbiarska 695,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Požad.
prax

Popis miesta

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/
koordinátor SZUŚ (tel.:
+421918707106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie skupinovej výučby jednotlivých
skupín žiakov vo výtvarnom odbore odbore pod a platných
učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Ivana Macková (tel.:
+421911986814, e-mail:
info@vmomente.sk)

22.9.2021

za mesiac (od
880)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme medzi nás spo ahlivého a
zodpovedného kolegu alebo kolegynku. Ak aj nie si “hotový” pekár,
ale varenie a pečenie je tvoja vášeň, neváhaj a pošli svoj životopis.
Podstatné je, aby si mal radosť z práce. Ostatné sa spolu s nami
naučíš. Ak si ústretový a ochotný, tak už ďalej ani nečítaj a rovno
príď.
Pečenie chleba – so všetkým čo to obnáša - príprava kvásku,
miesenie,...
až po ten úžasný výsledok v podobe voňavučkého chlebíka.
Príprava raňajok – budeme podávať jednoduché, poctivé raňajky.
Starostlivosť o pekárničku – máme radi všetko čisté a na svojom
mieste.
Viac info: https://www.vmomente.sk/inzerat/

Pizziar (1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

Plavčík (1)

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

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

15.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatny pizziar s praxou

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad bezpečnosťou hosti v
hotelovom wellness, poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o
bazény, obsluha sáun, zabezpečovanie čistoty strediska.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Pokladník v
predajni Oravská Polhora
(3)

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

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

31.8.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Predaj tovaru cez registračnú
pokladnicu.
Práca vhodná pre ženu aj pre muža.

Pomocná
kuchárka (2)

Obchodná
akadémia(Nábrežie K.
Petroviča 1571,
Liptovský Mikuláš,
03147)

Marta Hladká (tel.:
+421905668785, e-mail:
hladkam@oalm.eu)

25.8.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. Výroba jednoduchých teplých jedál a
pokrmov, jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál
alebo rôznych príloh k hlavným jedlám. Zabezpečovanie
doplnkového stravovania pod a materiálno-spotrebných noriem pre
školské stravovanie.
2. Samostatný výdaj jedál na zverenom úseku.
3. Čistenie a obsluha viacúčelových kuchynských strojov a pod.
4. Zodpovednosť za dodržiavanie materiálových spotrebných
noriem a receptúr platných pre školské stravovanie a všeobecne
platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
5. Kontrola dodržiavania výťažnosti hotových jedál na zverenom
úseku , krátkodobé uskladnenie potravín na zverenom úseku a
vedenie evidencie a dokumentácie.
6. Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej
hygieny a predpisov pri výrobe jedál v zmysle správnej výrobnej
praxe (HACCP).
7. Dodržiavanie sanitačného programu na zverenom úseku a
všeobecne záväzných predpisov v oblasti osobnej, prevádzkovej
hygieny, BOZP a PO.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocná
pracovná sila na
píle (1)

MA-PE,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Kontakt u zamestn.

Martin Kertész (tel.:
+421911441259, e-mail:
martin.kertesz@agromape.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

14.9.2021

za mesiac (od
623)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Na našu pílu v Partizánskej Ľupči h adáme
novú pracovnú silu, ktorá by zapadla do nášho kolektívu.

Základné
vzdelanie

Jedná sa o nasledovnú pozíciu:
Pomocná pracovná sila na linke - ukladanie dosiek a podobné
práce.
Ponúkame možnosť pracovať na TPP / trvalý pracovný pomer /
alebo na dohodu o vykonaní práce.
PLATOVÉ PODMIENKY: pod a zaradenia a dohody.
Skúsenosti s prácou na píle sú vítané, nie je to však podmienkou.
Naša píla sídli v Partizánskej Ľupči, čiže pre záujemcov je
vhodnejšie, pokia býva niekde v okolí, no ani toto nie je
podmienka.

Pomocná sila do
kuchyne (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)

4.8.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

11.8.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
930)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni,
pomocný kuchár
- ka (1)

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

Marián Ďurica (tel.:
+421908930369, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

26.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a pomoc
kuchárovi s prípravou jedál.

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

25.8.2021

za mesiac (od
900)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín pre kuchára,
dodržiavanie zásad HACCP pri práci, pomoc pri výdaji stravy.

aspoň 6
mesiacov

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín, umývanie bieleho,
čierneho riadu, starostlivosť o čistotu kuchyne a jej zázemia.

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie pomocných prác v kuchyni.
Umývanie riadu, čistenie zeleniny a pod.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Pomocník v
kuchyni (2)

PDMM PROJEKT,
s.r.o.(Demänovská
cesta 58, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Martin Matzenauer (, e-mail:
martin.matzenauer@gmail.com)

7.9.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.10.2021 ; umývanie riadu, prípravné činnosti
pod a pokynov šéfkuchára

Pomocník v
stolárskej dielni
ZŤP (4)

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

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

30.8.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný kuchár
(1)

Compass Group
Slovakia s. r. o.(IKEA
o. z. Jasná 500/,
Závažná Poruba,
03202)

Nadžadyová Darina (tel.:
+421907827288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

20.4.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára.

Pomocný kuchár
(1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocny kuchar pri priprave a vydaji
teplych ako aj studenych pokrmov.

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)

14.9.2021

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri montáži podláh

Pomocný
pracovník v
stolárskej dielni
(1)

FILIP kuchynské
štúdio s.r.o.(Smrečany
323, Smrečany, 03205)

Brigita Bajerová (tel.:
+421910979550, e-mail:
info@filiplm.sk)

21.9.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš tím rozširujeme aj o úplných
začiatočníkov bez znalosti výroby a montáže nábytku. Dôležitá je
chuť naučiť sa poctivému remeslu a chcieť svojimi rukami vytvárať
výrobky, ktoré budú dlhé roky slúžiť udom, zákazníkom v ich
domácnostiach či firmám. Všetko sa u nás naučíš od úplných
základov až po kompletizáciu a montáž u zákazníka. Záleží na
Tebe, v akej pozícii sa u nás nájdeš a čo Ťa bude napĺňať. Máme
vo né miesto pre kolegu pomocníka, ktorý nám pomôže zefektívniť
výrobu a montáž, ale tiež kolegu, ktorý má záujem stať sa stolárom
profesionálom. Zaberie to nejaký čas, ale prostredie k tomu bude
plne k dispozícii.

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (2)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

20.4.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výstavbe optických
sietí, vykopánie a zakopávanie výkopov, pokladanie potrubí a
optických káblov, donášanie potrebného materiálnu na stavenisko.

Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (18)

Comm-Net
s.r.o.(Demänovská
Dolina 34,
Demänovská Dolina,
03101)

Goran Vujovič (tel.:
+421910522888, e-mail:
vujovicgoran7@gmail.com)

12.5.2021

za mesiac (od
750)

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

Poriadkový
pracovník /
Záhradník (1)

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

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

25.6.2021

za hodinu (od
3,58)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečenie poriadku v halách,
budovách a exteriéroch spoločnosti
- Vynášanie, vysýpanie, separovanie odpadov a smetí
- Staranie sa o kvetinové záhony, trávniky, stromy a kry
- Vysádzanie okrasných rastlín, krov, stromov a živých plotov
- Vysievanie, zavlažovanie a kosenie trávnikov
- Ochraňovanie vegetácie pred škodcami a chorobami pomocou
chemických prípravkov
- Oprava, údržba záhradného náradia
- Zimná údržba komunikácií, ciest a chodníkov
- Pomocné a natieračské práce v súvislosti s údržbou budov

Poštový
doručovate (2)

Slovenská pošta,
a.s.(M.M. Hodžu 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Zuzana Chodásová (tel.:
+421911147199, e-mail:
chodasova.zuzana@slposta.sk )

26.7.2021

za mesiac (od
670)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie zásielok.

Pracovník /
Pracovníčka v
kovovýrobe (2
zmeny) (2)

Andrea Machajová
ANDR(Hlavná 209,
Závažná Poruba,
03202)

Andrea Machajová (, e-mail:
office@hrsupport.sk)

26.8.2021

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dávame príležitosť všetkým i bez praxe a
skúseností, ktorí chcú pracovať a slušne zarábať.
Ponúkame stabilnú manuálnu prácu pre zručných udí v
zabehnutej kovovýrobe na 2 zmeny.
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O čo ide?
- manuálne práce pri výrobe kovového nábytku
- kompletizácia dielov, montážne a baliace práce kovových
výrobkov
- obsluha strojov a zariadení (CNC, ohýbanie, dierovanie,
bodovanie, zváranie, vystrihovanie, odmasťovanie jednotlivých
dielcov, príprava na práškové nanášanie farby do striekacej linky,
obsluha striekacej linky)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
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Pracovník
autoservisu (1)

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

Miroslav Halaj (, e-mail:
trax@trax.sk)

5.8.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pracovník
kožiarskej
výroby - Mokrá
dielňa (2)

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

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

13.5.2021

za hodinu (od
7,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení mokrej dielne

Pracovník
lakovne (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

10.9.2021

za mesiac (od
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kvalitné vykonanie činností spojených s
povrchovou úpravou nanášaním práškových plastov (predúprava
povrchu, nanášanie práškových plastov, značenie a balenie),
staranie o technické zariadenie lakovne a okamžité nahlásenie
závad na tech. zariadení svojmu nadriadenému.

Pracovník
obsluhy
po nohospodársk
ych strojov (2)

Jaroslav Urban GOFEX(Dúbrava 559,
Dúbrava, 03212)

Jaroslav Urban (tel.:
+421903806145, e-mail:
urban@gofex.sk)

15.3.2021

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pracovník v
kovovýrobe,
lakýrnik (1)

GÜDE, s.r.o.(PodtureňRoveň Priemyselná
208/5, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ľubica Ondrejková (tel.:
+421445222372, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

10.6.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pracovník v
kovovýrobe,
zvárač (1)

GÜDE,
s.r.o.(Priemyselná
208/5, Podtureň, 03301)

Ľubica Ondrejková (tel.:
+421445222372, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

22.7.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pracovník v
kožiarskom
priemysle (1)

SPLIT SLOVAKIA ,
spol. s r.o.(Priemyselná
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

František Bočkaj (tel.:
+421948525023, e-mail:
splitslovakia@splitslovakia.eu)

12.7.2021

za hodinu (od
5)

Základné
vzdelanie

37

aspoň 1
rok

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; servis áut v dielni

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava, obsluha po nohospodárskych
strojov (obilný kombajn, samochodná rezačka, traktor, vakovač)

Dátum nástupu: Ihneď ; Vysekávanie, ohýbanie, bodové zváranie,
skladanie, balenie časti kovového nábytku, odmasťovanie
jednotlivých častí kovového nábytku, príprava na práškové
nanášanie farby do striekacej linky, obsluha striekacej linky.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; bodové zváranie, zváranie CO2
jednotlivých dielcov kovového nábytku

Dátum nástupu: Ihneď ; orezávanie a miazdrenie hovädzích koží,
tzv. štiepenkovej glejovky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník v
záložni a
zmenárni (1)

HUNTER LM
s.r.o.(Kolomana Sokola
10, Liptovský Mikuláš,
03101)

PhDr. Martina Oravcová (, email: jagerzalozna@centrum.sk)

8.9.2021

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01.11.2021 ; Práca s klientom záložne: Nové
záložné zmluvy - oceňovanie tovaru. Výplata hotovosti. Výber
založených zmlúv - výdaj tovaru a príjem hotovosti. Vedenie
pokladne. Predaj prepadnutého tovaru. Prax nevyžadujeme,
nového kolegu kompletne zaškolíme.
Práca s klientom zmenárne: po zvládnutí práce v záložni začneme
zaúčať aj na zmenáreň: nákup valút, predaj valút. Rozpoznávanie
platidiel, školenie
Platové podmienky: počas skúšobnej doby = doba zaškolovania =
minimálna mzda. Potom 800 - 1000 €/mesiac, pod a neskoršieho
pracovného zaradenia.
Miesto výkonu práce: Záložňa a zmenáreň Jáger na Nám.
Oslobodite ov 36 v Liptovskom Mikuláši.

Pracovník
výdojného
hospodárstva dojič oviec (1)

Ro nícke družstvo
Hybe(Hybe, 03231)

(tel.: +421445296164, e-mail:
rdhybe@zoznam.sk)

17.6.2021

za hodinu (od
3,58)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojové dojenie oviec - (dojičkou),
nadúranie oviec.

Pracovník
údržby strojov a
zariadení (2)

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

Ing. Lucia Cukerová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

3.7.2021

za hodinu (od
4,53)

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

Pracovníčka,
pracovník v
bufete (1)

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

Mgr. Jakub Vojtek (tel.:
+421918642149, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

29.9.2021

za mesiac (od
720)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

38

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
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Predajca skladník (1)

VBA Slovakia,
s.r.o.(Belopotockého
2619, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Vladimír Piovarči (, e-mail:
piovarci@vbaslovakia.sk)

8.9.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; - práce súvisiace s príjmom,
uskladnením a výdajom tovaru
- administratívne práce so skladovou evidenciou
- kontrola, balenie a príprava tovaru na expedíciu
- inventarizácia skladových zásob
- ostatné činnosti pod a potreby
- práca s paletovým vozíkom typu NZV

Predavačka (1)

FRUKTAL
s.r.o.(Štúrova ulica
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Marián Hrnčiar (tel.:
+421903514444, e-mail:
fruktal@fruktal.sk)

9.9.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba a predaj čerstvých ovocných a
zeleninových štiav

Predavačka/
čašníčka (2)

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

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

9.9.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; *obsluha hostí v cukrárni
*vedenie pokladne, spracovanie denných uzávierok
*kontrola skladových zásob, objednávanie tovaru

Prevádzkový
elektrikár (1)

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

Ing. Katarína Tarage ová (tel.:
+421445522287, e-mail:
lm@pelim.viapvt.sk)

27.9.2021

za hodinu (od
5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba strojov a zariadení

Prevádzkový
elektrikár (1)

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

(tel.: +421445207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

23.9.2021

za hodinu (od
4,7)

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 technológií, odstraňovanie
porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a analyzovanie
týchto porúch, zapájanie elektrických rozvádzačov, ovládacích
panelov, práca s technickou dokumentáciou, obsuha rozvodne
elektrickej energie,
ponúkaná mzda od 4,70€/hod. + mimoriadne odmeny na
dovolenku, vianočné odmeny, dochádzkový bonus 150€/Q,
príplatok za poobednú zmenu 0,30€/hod., 500€ odmena pri
odpracovaní 1 roka
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Prevádzkový
riadite rezortu
Maladinovo (1)

Prevádzkový
zámočník (1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

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

MT PELET, spol.
s.r.o.(Závažná Poruba priemyselná zón 510,
Závažná Poruba,
03202)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Katarína Lukáčová (tel.:
+421911698801, e-mail:
lukacova@maladinovo.sk)

Karol Kerdík (tel.:
+421917459574, e-mail:
peletky@peletky.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

26.8.2021

za mesiac (od
2000)

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

aspoň 2
roky

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

31.8.2021

za hodinu (od
6)

40

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Cie práce:
Riadiť chod prevádzky apartmánového rezortu s reštauráciou,
wellnessom a ostatnými službami rezortu, nastavovať, kontrolovať a
zvyšovať štandard poskytovanej služby, zvyšovať spokojnosť
klientov a dosahovať požadovaných ekonomických výsledkov.

Náplň práce:
* Nastavovanie štandardov, ich implementácia do praxe a riadenie
procesov na všetkých prevádzkových úsekoch rezortu - recepcia,
ubytovací úsek, reštauračný úsek a technický úsek, wellness
* Nastavovať požadovanú úroveň kvality služby, zabezpečovať jej
meranie a dodržiavanie, odstraňovanie nedostatkov
* V spolupráci s obchodom a fin. oddelením tvoriť plány tržieb a
nákladov, ich analýzy a napĺňanie, optimalizácia
* Riadiť, motivovať a viesť k profesnému rozvoju celý tím
prevádzky, nastavovať motivačný hodnotiaci systém
* Riadiť prevádzku s cie om dosahovania požadovaných
ekonomických výsledkov a to z poh adu tržieb ako aj nákladov,
optimalizácia procesov
* Spolupracovať s ostatnými strediskami finančným a obchodnomarketingovým na procesoch riadenia businessu a dosahovania
výsledkov
* Zabezpečovať hladký chod prevádzky, optimalizovať procesy a
náklady, zvyšovať spokojnosť klientov
* Navrhovať a napĺňať rozvojové aktivity v rezorte
* Všetky aktivity manažovať a realizovať s cie om napĺňania vízie
rezortu a uplatňovania hodnôt firmy v internej komunikácii aj
externe voči klientom a dodávate om
Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba strojov a zariadení, opravy
opotrebite ných častí strojov, pridružené opravy budov,
ochranných oplotení, montáž strojových zariadení, plánovanie
opráv vyžadujúcich odstávku, hlásenia o opravách a použitom
materiály, vedenie evidencie skladových zásob náhradných dielov.

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

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

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

23.8.2021

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie chodu prevádzky, objednávanie
tovaru, pravidelné zúčtovanie, príprava plánu práce, marketing

Prevádzkár
hotela a
skladového
hospodárstva (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)

4.8.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie bezprostredného chodu zverenej
prevádzky,
- objednávanie a preberanie tovaru,
- komunikácia s dodávate mi,
- inventarizácia,
- zodpovednosť za manká, škody, h adanie príčin ich vzniku,
- kontrola prevádzky,
- riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov,
- zodpovednosť za úrovň poskytovaných služieb,
- doh ad nad prebiehajúcimi akciami,
- komunikácia s cestovnými kanceláriami,
- vystavovanie podkladov k fakturácii CK a firiem.

Programátor (1)

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

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

3.7.2021

za mesiac (od
1210)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná (1)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

20.4.2021

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/ ý vo
wellness centre
(1)

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

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

15.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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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
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvádzanie hostí a ich evidovanie v
systéme, poskytovanie informácií hosťom, vybavovanie telefonickej
a mailovej komunikácie a administratíva spojená s chodom
recepcie.
Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi hotelového
wellness centra, aktívny predaj, objednávanie a evidovanie wellness
procedúr, práca s registračnou pokladňou, pomoc pri
zabezpečovaní čistoty strediska.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
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Recepčná/ý (1)

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

Ing. Michal Galko (, e-mail:
galko@hoteldemanova.sk)

11.8.2021

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

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

Michal Kováč (, e-mail:
lumiko@centrum.sk)

31.8.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za kontinuálny chod
recepcie
- zaznamenávanie príchodov a odchodov v hotelovom rezervačnom
systéme OBERON
- „check in“ a „check out“
- práca s peňažnou hotovosťou, evidencia prijatých platieb a
príprava podkladov pre fakturáciu
- distribuovanie a spracovávanie korešpondencie a došlej pošty
- uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií
hosťom
- vybavovanie telefonickej a emailovej komunikácie, prepájanie
hostí, prijímanie a odovzdávanie odkazov
- zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení
-prvý kontakt s klientom - informovanie klienta o ponukách hotela
- mailom, telefonicky, poštou alebo osobne,
- administratívne práce spojené s chodom hotela
-znalosť programu OBERON výhodou

Recepčný (1)

ADG GROUP, s. r.
o.(Demänovská cesta
558/54A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Gruba Alla (tel.: +421949230879)

24.5.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej
pozície recepčný.

Samostatný
kuchár (1)

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

Marián Ďurica (tel.:
+421908930369, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

26.4.2021

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových jedál pre denné menu a
nieko ko jednoduchých jedál na objednávku.

Samostatný
čašník/čašníčka v
kaviarni (1)

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

Márián Ďurica (tel.: +421908 930
369, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

12.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca obsluhujúceho čašníka/ čašníčky.

42

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - recepcia (ubytovanie hostí)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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aspoň 2
roky

Senior inžinier
mechanického
dizajnu (1)

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

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

8.6.2021

za mesiac (od
1350)

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

Servisný technik
(2)

AGROTEM MJ
s.r.o.(Ul. 1. mája 4271,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Katarína Janičinová (tel.:
+421911899876, e-mail:
katarina.janicinova@agrotemmj.s
k)

6.9.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

43

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; • Skúma a analyzuje informácie, ako sú
designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály, potrebné k
definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo aplikácie
• Spolupracuje na zosúladení mechanického designu s ostatnými
inžiniermi, s cie om vytvoriť požadované riešenia
• Asistuje pri definícii a tvorbe BOM pre systémy a príslušenstvo
• Definuje baliaci materiál a štítky pre produkty v spolupráci s
výrobou, zákazníkom a dodávate om
• Kooperácia s ostatnými oddeleniami
• Vykonáva ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne
bežiacich projektov a platných procedúr
Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostika a oprava porúch
po nohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky
- Záručné a pozáručné opravy uvedenej techniky
- Montáž nových strojov a následné odovzdávanie a zaško ovanie
obslúh.
- Komunikácia s dodávate mi potrebných dielov na opravu
- Servisné výjazdy v rámci stredného a východného Slovenska

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykonávať opravy výrobkov (modulov a
kontrolných jednotiek)
- Dodržiavať stanovené procesy a testovacie postupy v procese
opráv
- Vykonávať kontrolu a údržbu pridelených testovacích prípravkov
- Zaznamenávať spotrebu materiálu, trvanie opravy a ostatných
dôležitých údajov do požadovaných informačných systémov (SAP,
ETS)
- Zodpovedať za vlastný pracovný priestor, tak aby boli splnené
environmentálne požiadavky, vrátane ESD ochrany
- Zodpovedať za zaznamenávanie spotreby materiálu, trvania
opravy, analýzu chýb a ostatných dôležitých údajov do
databázových systémov SAP, ETS, RC Tool
- Zodpovedať za presnosť počtu systémovo vydaných a skutočne
spotrebovaných komponentov do opravy, vydaných zo skladu
- Zodpovedať za kvalitu a efektivitu vlastnej práce, na požadovanej
úrovni
- Je oprávnený v systéme SAP vydávať zo skladu do zákazky
spotrebované komponenty počas opravy

Servisný technik
strediska opráv
(1)

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

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

6.9.2021

za mesiac (od
950)

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

Sestra na
lôžkovom
oddelení (5)

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@nspim.sk)

19.10.2020

za mesiac (od
902)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním oštrovate skej starostlivosti.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Skladník (1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 (tel.:
+421908291160, e-mail:
katarina.chovanova@eltek.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

17.9.2021

za hodinu (od
3,85)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; • 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 SAP
• 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 atď.)
- dvojzmenná prevádzka
- práca s bremenami

Skladník (1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník zásobovač (1)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Skladník /
manipulant (1)

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

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

16.8.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Evidencia objednávok, príjem, výdaj
tovaru.
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovného človeka, ktorý má
zmysel pre zodpovednosť a poriadok, je tvorivý, milý a ústretový a
rád komunikuje s uďmi.
Ak ovláda znalosť skladového systému je to ve kou výhodou ak nie
radi ho naučíme.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha VZV,
- príjem a výdaj materiálu, práca s PC
- balenie a príprava výrobkov na vývoz,
- drobná montáž.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (1)

TOMIRTECH
s.r.o.(Demänovská 867,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: +421905437956,
+421443240810, e-mail:
office@tomirtech.sk)

28.9.2021

za mesiac (od
800)

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
priemyselného
tovaru v rodinnej
firme (1)

Andrea Machajová
ANDR(Hlavná 209,
Závažná Poruba,
03202)

Andrea Machajová (, e-mail:
office@hrsupport.sk)

21.4.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme skladníka s vodičákom (preukaz
VZV nie je podmienkou), ktorý má skúsenosti s prácou v sklade.
Takého, ktorý dokáže manipulovať s tovarom, baliť ho a viesť jeho
evidenciu. Popri tom bude vykladať a nakladať tovar. Niekedy to
môže byť drina (inventúry), inokedy pohoda:)

Skladová
pracovníčka (1)

FRUKTAL
s.r.o.(Palagyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Marián Hrnčiar (tel.:
+421903514444, e-mail:
fruktal@fruktal.sk)

23.8.2021

za mesiac (od
630)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava tovaru - ovocia a zeleniny na
predaj.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Sociálny
pracovník NP
DEI NS III (1)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Centrum pre deti a
rodiny Liptovský
Hrádok(Hviezdoslavov
a 149, Liptovský
Hrádok, 03301)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Adriana Petrušková (tel.:
+421915898361, e-mail:
podatelna@cdrhradok.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

27.9.2021

za mesiac (od
906)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 18.10.2021 ; Vykonávanie sociálnej práce so
zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu
opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len
„centrum“).
Požadované odborné znalosti: - Znalosť príslušnej legislatívy,
najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č.
36/2005 Z. z. o rodine.
Požadované doklady: • písomná žiadosť
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom
životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za
účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti zasielajte do 12.10.2021 na adresu centra, ktorá je uvedená
v texte inzerátu, alebo e-mailom na: podatelna@cdrhradok.sk.
Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky
budú oslovení. O výberovom konaní budú vybraní uchádzači
informovaní.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Sous chef (2)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
2600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Stavebná čata (2)

Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol.
s r.o.(Pod stráňami 4,
Lipt. Mikuláš, 03101)

Ing. Marián Hlavna (tel.:
+421903807232, e-mail:
hlavna@slovkorekt.sk)

9.6.2021

za mesiac (od
750)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie špeciálnych cestných prác ,
vodič - strojník , kumulatívne pomocné práce v rámci stavebnej
čaty

Stolár (1)

Ján Rysula(Važec 784,
Važec, 03261)

Ján Rysula (tel.: +421903627917,
e-mail: janrysula784@gmail.com)

24.9.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Stolár /
Montážnik
nábytku (2)

Andrea Machajová
ANDR(Hlavná 209,
Závažná Poruba,
03202)

Andrea Machajová (tel.:
+421907242357, e-mail:
office@hrsupport.sk)

21.4.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Strojník na bager
(3)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Strojný zámočník
- zvárač (1)

AUTOMATICA s. r.
o.(Revolučná 11,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Martina Líšková (tel.:
+421903704914, e-mail:
automatica@automatica.sk)

16.7.2021

za hodinu (od
7,1)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba kostier na sedacie súpravy

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracujte s nami, robíme bývanie krajším...
Vo výrobe interiérového nábytku Vás čaká kolektívna práca s
majstrami, ktorí sa venujú opracovaniu materiálov pod a
špecifikácií zákazníka. Dostanete priestor prejsť rozličnými
pracovnými činnosťami od zamerania projektu u zákazníka cez
výrobu, dopravu a finálnu montáž nábytku.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváračské práce
Zámočnícke práce
Predpríprava a zhotovenie dielcov pod a výrobnej dokumentácie
Zostavovanie a montáž jednotlivých častí strojov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Supervízor PCS
dizajnového
inžinieringu (1)

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

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

26.8.2021

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Štrukturálna / funkčná analýza častí
návrhu mechanizmu.
- Implementácia výberu materiálu súčiastky a import dodávate a.
- Analýza problémov s výrobkom a pri hodnotení zmeny návrhu.
- Formulovanie plánu vývoja nového produktu.
- Zabezpečenie vzdelávania a odbornej prípravy pre inžiniering.
- Vylepšovanie dizajnu.

Sústružník (1)

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

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

13.8.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Sústružník (1)

TEPRON spol. s
r.o.(Palugyayho 777,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Ivan Klobušiak (tel.:
+421905803032, e-mail:
i.klobusiak@tepron.sk)

27.7.2021

za hodinu (od
5,5)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čítanie výkresovej dokumentácie.
Nastavovanie sústruhov.
Opracovávanie polovýrobkov sústruhov s dôrazom na zachovanie
požadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok.
Vykonávanie jednoduchých povrchových úprav polovýrobkov.
Vykonávanie jednoduchých opráv a údržby strojov a zariadení.

Technik (1)

SEC Technologies,
s.r.o.(1. mája 4269,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Simko (, e-mail: info@sectechnologies.com)

16.9.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Budete zodpovedný/á za samostatnú
montáž elektronických a mechanických výrobkov
-Odborná montáž elektrotechnických a mechanických výrobkov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
-Kontrola elektrotechnických a mechanických výrobkov pod a
sprievodnej dokumentácie.
-Používanie meracej a diagnostickej techniky pri výrobe a testovaní
elektrotechnických výrobkoch
-Justovanie elektrotechnických výrobkoch a systémoch pod a
technickej dokumentácie
-Návrh na zlepšenia pracovných postupov a výrobných prípravkov
elektrotechnických a mechanických výrobkov
-Manuálna zručnosť - jemná manuálna motorika pri montáži (SMD
technológie)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Technik
dokumentácie (1)

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

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

21.9.2021

za mesiac (od
1400)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • Tvorí novú zákaznícku dokumentáciu
pod a potrieb projektov prevažne v anglickom jazyku
• Tvorí potrebnú montážnu alebo inú dokumentáciu pod a potrieb
projektov vlastného oddelenia, prípadne System
Engineering/R&D/Product management oddelení
• Registruje, archivuje a aktualizuje potrebné dokumenty vo
firemnom databázovom systéme.
• Spĺňa úlohu kontaktnej osoby pre oddelenie v prípade otázok
spojených s dokumentáciou.
• Koordinuje svoje aktivity s projektovým oddelením, globálnou
komunitou technikov dokumentácie a s inými dcérskymi
spoločnosťami Elteku.
• Zodpovedá za vykonávanie aktualizácie dokumentov
prostredníctvom zmenového konania, či iných všeobecne
vyžadovaných zmien

Technik
telekomunikačný
ch sietí (4)

Comm-Net
s.r.o.(Demänovská
Dolina 34,
Demänovská Dolina,
03101)

Goran Vujovič (tel.:
+421910522888, e-mail:
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021

za mesiac (od
1300)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spájanie užívate ov na telekomunikačnú
sieť, zváranie optických káblov, merania zvarených optických
káblov, príprava protokolov merania. V prípade záujmu, prosíme
aby ste nás kontaktovali mailom na adresu
vujovicgoran7@gmail.com, alebo telefonicky na tč. 0910 522 888.

Technik
zabezpečovacích
systémov (1)

Andrea Machajová
ANDR(Garbiarska
905, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Andrea Machajová (, e-mail:
office@hrsupport.sk)

21.4.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. Inštalácia káblových rozvodov
2. Nastavenie/oživenie systémov
3. Práca prevažne regionálneho charakteru – kompletizovanie
skríň a následná montáž u zákazníka
5. Po skúšobnej dobe – pohotovostný režim cca 1x do mesiaca
Ide o jednozmennú prácu prevažne regionálneho charakteru do
100km. Pri mimoregionálnych zákazkách je nutnosť absolvovať
výjazdy.
Po zaškolení a skúšobnej dobe je zamestnanec pridelený do
pohotovosti (aj počas víkendov)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Technologický
manažér (PCS
Engineering
Manager) (1)

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

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

25.6.2021

za mesiac (od
1300)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;  zodpovednosť za riadenie sekcie
technológie výroby s cie om zvýšenia plynulosti výrobného procesu
a kvality
 zodpovednosť za plynulý chod výroby, identifikovanie a analýzu
problémov spolu s návrhom riešení a prípravy plánov
 príprava a správa technickej dokumentácie, pracovných
inštrukcií a postupov
 zodpovednosť za zabezpečenie úspešnej implementácie
technologických zmien vo výrobnom procese
 zabezpečovanie priamej komunikácie s výrobou, kvalitou a
vývojom
 vypracovanie plánu technologických zlepšení a kontrolného
plánu, implementácia zmenových konaní
 zabezpečenie technologickej podpory pri nábehu nových
výrobkov
 špecifikácia náradia a zariadení
 koordinácia, riadenie a motivovanie podriadených pracovníkov
 komunikácia so zahraničím, interná komunikácia s oddeleniami
 dodržiavanie interných a externých predpisov v oblasti
manažérstva kvality, životného prostredia a BOZP
 optimalizácia procesov a plnenie stanovených cie ov
 kooperácia pri zmenách a návrhoch systému kvality

Technológ (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

12.8.2021

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - normovanie práce pre zváranie,
povrchové úpravy, sekanie, ohraňovanie, chladiarenské,
elektrikárske, montážne a zostavné práce
- spracovanie technologickej dokumentácie vrátane noriem
spotreby práce
- kapacitné plánovanie výroby
- monitorovanie a kontrolovanie pracovných časov a postupov

Technológ (1)

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

Michal Štás (tel.: +421901713945,
e-mail: liptovec@liptovec.sk)

26.11.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zvládnutie technologických postupov vo
výrobe.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Technológ (2)

TEPRON spol. s
r.o.(Palugyayho 777,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Ivan Klobušiak (tel.:
+421905803032, e-mail:
i.klobusiak@tepron.sk)

26.7.2021

za mesiac (od
1200)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Technologické postupy a spracovanie
výkresovej dokumentácie prípravkov.
Určovanie polotovarov, z ktorých bude realizovaná finálna úprava
výrobkov.
Vypracovávanie materiálových a výkonových noriem na
cenotvorbu.
Vykonávanie technologických skúšok, realizovanie zmenového
konania.
Stanovovanie a upravovanie výrobných časov pri tvorbe kalkulácií.
Vypracovávanie odchýlok od výrobného procesu.
Tvorba, overovanie, upravovanie a zmena technologickej
dokumentácie.
Optimalizovanie procesov výroby z h adiska znižovania nákladov.

Telecommunicati
on technology
construction
specialist (2)

Comm-Net
s.r.o.(Demänovská
Dolina 34,
Demänovská Dolina,
03101)

Goran Vujovič (tel.:
+421910522888, e-mail:
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021

za mesiac (od
2050)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinácia práce pri výstavbe
telekomunikačných sietí, spolupráca (jednanie) pri riešení
technických riešení s investorom, technická príprava na výstavbu,
príprava fakturácie pre investora.

Testerista
káblových
zväzkov (1)

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

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

28.4.2021

za hodinu (od
4,2)

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

52

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; • vykonávanie testovacích a kontrolných
činností pod a testovacích pravidiel a platných testovacích postupov
na káblových zväzkoch a systémoch
• vykonávanie kontrolných činností pod a platných kontrolných
postupov
• vykonávanie kontrol výrobných procesov
• aktívna práca s výrobnou dokumentáciou a jej dodržiavanie
• zapisovanie vyskytnutých chýb do databázy chýb
• zodpovednosť, že skontrolované výrobky vyhovujú požiadavkám
na kvalitu
• oprávnenosť zastaviť expedíciu výrobku, ktorý nespĺňa
požiadavky kvality
• spoluzodpovednosť za plnenie dohodnutých termínov expedície
výrobkov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Testovací technik
(4)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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)

2.8.2021

za hodinu (od
4,45)

53

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)
Testovací technik
- Liptovský
Hrádok (20)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

26.7.2021

za mesiac (od
696)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; a) Práca s výrobnou dokumentáciou, s
pracovnými postupmi a testovacími procedúrami pre
elektrotechnické výrobky a systémy.
b) Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov
c) Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
d) Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
e) Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr
f) Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a
ich ovládanie.
g) Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
h) Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr
i) Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
j) Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
k) Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy.
l) Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
m) Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
n) Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
o) Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
p) Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
q) Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
r) Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie

54

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Thajský Masér /
Masérka (2)

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

Traktorista (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

21.9.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

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

7.4.2021

za mesiac (od
1100)

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

Traktorista vodič
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

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

21.7.2021

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

Upratovačka (1)

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

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

3.9.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce hotelového typu

Upratovačka
wellness (2)

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

Cviková Zuzana (tel.:
+421914330036, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

2.3.2021

za mesiac (od
623)

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

55

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie thajskej masáže, tradičnej
thajskej masáže, aromaterapeutická olejová masáž, reflexná masáž
chodidiel
- poskytovanie telových ošetrení hostí wellness centra
- starostlivosť o bezproblémový chod wellnessu, upratovanie,
udržiavanie čistoty,
dodržiavanie hygieny
- práca na recepcii (predaj vstupov, objednávanie masáži, predaj
doplnkového
tovaru)
- profesionálne poradenstvo a starostlivosť v oblasti zdravia a krásy
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a
zodpovednosť za
pokladňu
Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie zvereného vozidla
vykonávanie prác pod a potreby (kosenie, orba, sejba, ...)
vykonávanie údržby

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov prevádzky
wellness.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Učite ANJ v
kombinácii s
iným predmetom
(1)

Základná škola s
materskou školou v
Pribyline(Pribylina 2,
Pribylina, 03242)

Mgr. Iveta Oravcová (tel.:
+421911623707, e-mail:
zspribylina@gmail.com)

29.9.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie ANJ na 2. stupni ZŠ.

Učite /ka fyziky a
chémie v
anglickom jazyku
na Evanjelickom
bilingválnom
gymnáziu v
Liptovskom
Mikuláši (1)

Evanjelická spojená
škola(Komenského 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Húsková Alena (tel.:
+421905819754, e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

13.8.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /ka chémie a fyziky v anglickom
jazyku na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu.

Učite /ka v
jasliach a MŠ (1)

Ing. Michal Stupka M&S(J.D.Matejovie
544, Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Petra Stupková (, e-mail:
info@docsvetluska.sk)

27.9.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Učite ka v
materskej škole
(1)

MATERSKÁ ŠKOLA STONOŽKA, s
r.o.(Ulica 1. mája
2044/180, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Viera Moravčíková (tel.:
+421907984635, e-mail:
sms.stonozka@gmail.com)

21.9.2021

za mesiac (od
817,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

56

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť s deťmi
nielen predškolského veku (max 10 detí) , zameraná na :
• uplatňovanie alternatívnych metód vzdelávania a tvorivé aktivity
• participácia na optimalizácii vzdelávacieho konceptu,
• cie om je, aby boli deti vedené svojim tempom, trávili čas v
prírode, radovali sa z drobností, rozvíjali svoje zručnosti, skúmali a
objavovali svet okolo nich a ve a sa smiali.
Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 ; • Koordinuje a plánuje testovanie spolu s
oddelením CnV/RnD v Nórsku
• Pripravuje nové testy a udržuje testovacie laboratórium
• Vykonáva validačné testy usmerňovačov, kontrolných jednotiek a
systémov
• Vytvára nové nastavenia testov a vykonáva testy pod a testovacích
plánov
• Vykonáva testy týkajúce sa teploty, vlhkosti, el.napätia, el.prúdu,
záťaže a ďalších technických parametrov
• Udžiava validačný program
• Vyvíja/používa testovací softvér na testovanie v súlade s
oddelením CnV napr.Python, Linux
• Dokumentuje vykonané testy
• Poskytuje spätnú väzbu vlastníkovi projektu o pozorovaniach
počas validačného testu
Pomáha budovať a udržiavať testovacie centrum na
Slovensku
• Vytvára testovacie plány
• Vykonáva validačné testovanie Eltek výrobkov
• Vytvára reporty a komunikuje informácie späť do CnV/RnD v
Nórsku
• Dokumentuje všetky testy
• Používa softvér na vytváranie automatického testovania – v
prostredí Linux OS s využitím Python prog.jazyka.
• Pripravuje testovacie prípravky/ nastavenia na vykonávanie
automatických testov

Validačný
inžinier (1)

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

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

24.6.2021

za mesiac (od
1400)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Vedúci predajne
potravín Oravská
Polhora (1)

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

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

31.8.2021

za mesiac (od
890)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Prevádzkové a personálne vedenie
maloobchodnej predajne potravín.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Vedúci
prevádzky firmy
- výrobný,
projektový a
ekonomický
manager (2)

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

Ing. Milan Šušlík (tel.:
+421903501763, e-mail:
silveex@hradok.net)

21.4.2021

za mesiac (od
850)

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

Vedúci výchovy
špeciálnej
zákaldnej školy
(1)

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

Mgr. Vladimír Klement, riadite
školy (tel.: +421911890055, email: szsil.jan@gmail.com)

20.5.2021

za mesiac (od
1069)

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

Verejný
zdravotník bez
špecializácie (2)

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva so sídlom
v Liptovskom
Mikuláši(Štúrova 36,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Ing. Danka Kostolná (tel.:
+421911236993, e-mail:
lm.osobnyurad@uvzsr.sk)

21.6.2021

za mesiac (od
756,5)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovanie výroby sadeníc, štiepenie,
botanistika, architektúra.

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizácia, riadenie a kontrola výchovno
- vzdelávacieho procesu v čase mimo vyučovania v špeciálnej
základnej škole.

Dátum nástupu: Ihneď ; výkon štátneho zdravotného dozoru
epidemiologické šetrenie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 (1)

Slovenské inžiniersko
priemyslové
stavby,spol.
sr.o.(Moyzesova 184,
Liptovský Hrádok,
03301)

Eduard Hvizdoš (tel.:
+421907809604, e-mail:
sips@sips.sk)

16.2.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla

Vodič LKW (7)

LES-WOOD
s.r.o.(Hriadky 1590/17,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Juraj Laurinec (tel.: +421948 061
349, e-mail:
juraj.laurinec@leswood.sk)

5.2.2021

za mesiac (od
623)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič v medzinárodnej nákladnej
dopravy.

Vodič VZV (2)

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

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

3.9.2021

za hodinu (od
5,76)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva prácu obsluhy VZV - do 4,5
tony vo viaczmennej prevádzke
- podmienka:
1/ platný preukaz na obsluhu VZV do 4,5 tony
2/ prax - obsluha VZV min. 2 roky
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 a vodička
autobusu (7)

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

Ing. Lenka Capková (tel.:
+421444314629, e-mail:
lenka.capkova@arriva.sk)

29.9.2021

za hodinu (od
4,9)

Základné
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 dodávky v
medzinárodnej
doprave (2)

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

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

21.7.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za bezpečné naloženie,
vyloženie tovaru.
- Preprava tovaru v medzinárodnej doprave zväčša v Strednej a
Západnej Európe.
- Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
- Starostlivosť o zverené vozidlo.
- Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vodič
kamiónovej
dopravy (1)

PROCAR, a.s.(Kpt.
Nálepku 10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Peter Bátory (tel.: +421905348446,
e-mail: batory@procar.sk)

10.9.2021

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla skupiny CE.
Destinácie SK,CZ,HU
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (4)

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

Vodič
klanicového
kamiónu
hydraulickou
rukou (3)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

3.5.2021

za mesiac (od
739)

LES-WOOD
s.r.o.(Hriadky 1590/17,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Petra Meňhartová (tel.:
+421948764758, e-mail:
dispecing@leswood.sk)

20.7.2021

Vodič nákladnej
dopravy (2)

LG Transport,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 01301)

Štefan Griga (tel.:
+421907599479, e-mail:
stefan.griga@centrum.sk)

Vodič
nákladného
vozidla (1)

LAS - IMEX spol. s
r.o.(Palugyaya 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vodič skupiny C
v medzinárodnej
doprave (1)

Vychovávate
špeciálnej
zákaldnej školy
(1)

Požad.
prax

Popis miesta

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.

za mesiac (od
2000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča na klanicový kamión s
hydraulickou rukou. Miesto výkonu práce je v CZ, ale víkendy
doma.

2.8.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladnej dopravy.

Peter Karčák (tel.:
+421911141490, e-mail:
lasimex@lasimex.sk)

5.10.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.
Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

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

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

21.7.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Mgr. Vladimír Klement, riadite
školy (tel.: +421911890055, email: szsil.jan@gmail.com)

20.5.2021

za mesiac (od
837,5)

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru - medzinárodná doprava
v rámci krajín Európy
Preprava na vozidle do 12T.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.
Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
vychovávate om špeciálnej základnej školy.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Všeobecný
nástrojár (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)

20.9.2021

za hodinu (od
4)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Všeobený 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)

6.4.2021

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.

Zdravotná sestra
(1)

AZURMED,
s.r.o.(Smrečany 139,
Smrečany, 03205)

MUDr. Lucia Beňušová (tel.:
+421918145611, e-mail:
luciapolecova@gmail.com)

27.9.2021

za mesiac (od
730)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Zdravotná sestra
(1)

Domov sociálnych
služieb a špecializované
zariadenie Liptovský
Hrádok(Smrečany 52,
Smrečany, 03205)

(tel.: +421911 803 031, e-mail:
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

2.2.2021

za mesiac (od
751)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Realizovanie individuálneho adaptačného
plánu z poh adu zachovania a udržiavania zdravia. Kúpanie,
kŕmenie, základná hygiena, kompletná starostlivosť o klienta v
domove sociálnych služieb.

Zdravotnícky
asistent (1)

Obec Závažná
Poruba(Kostolná 407,
Závažná Poruba,
03202)

Mgr.Andrea Hodžová, riadite ka
(tel.: +421918420982, e-mail:
dss@zavaznaporuba.sk)

20.5.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov v sociálnom
zariadení.

Zmenový
majster/ka v
kožiarskej výrobe
- Farbenie (1)

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

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

17.9.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž a demontáž foriem a strižných
nástrojov
- Príprava jednotlivých podskupín pre formy
- Vykonávanie nástrojárskych prác
- Balenie a príprava na expedíciu foriem

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za príslušnú časť výroby riadenie, plnenie noriem, plánov,
dodržiavanie technológií
- riadenie a kontrola činnosti operátorov
- zaškolovanie nových pracovníkov, hodnotenie a motivácia
zverených
pracovníkov, spracovávanie podkladov pre mzdy
- doh ad nad dodržiavaním BOZP, PO, 6S, Zákonníka práce,
firemných
smerníc a predpisov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Zvárač/
zámočník (1)

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

Zámočník (1)

Peter Gábryš (tel.:
+421905622555, e-mail:
ferrumline@ferrumline.sk)

13.7.2021

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v zámočníckej dieni. Platové
podmienky sa pohybujú v rozmedzí od 800 do 1200 euro za mesiac,
v závislosti od schopností uchádzača. Zamestnávate je ochotný
UoZ bez odborných znalostí zaučiť.

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

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

25.6.2021

za hodinu (od
4,53)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Samostatné zváranie podskupín, zostáv,
rámov a konštrukcií pod a výkresovej dokumentácie
- Opracovávanie kovov a zámočnícke práce
- Čítanie výkresovej dokumentácie
- Účasť pri údržbe a správe budov.
- Brúsenie železných konštrukcií
- Zváracie a zámočnícke práce a konečná úprava zvarov.
- Strihanie, ohýbanie, vŕtanie (zámočnícke práce)
- Plnenie úloh pod a príkazu nadriadeného.

Zástupca
manažéra
recepcie (1)

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

Martin Chudovský (tel.:
+421903807353, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

21.6.2021

za mesiac (od
1150)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Zástupca
vedúceho
predajne
potravín Oravská
Polhora (1)

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

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

31.8.2021

za mesiac (od
855)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Údržbár (1)

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

Mária Švandová (, e-mail:
msvandova@liptovskydvor.sk)

23.8.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce, starostlivosť o
vonkajšie a vnútorné priestory hotela (areál s drevenicami).

Údržbár strojov a
zariadení (1)

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

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

10.5.2021

za mesiac (od
853)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontroly a preventívna údržba
výrobných strojov a zariadení
- nastavovanie, zoraďovanie výrobných strojov a zariadení
- opravy výrobných strojov a zariadení
- výroba prípravkov
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; -spolupráca s CK
-spolupráca s rôznymi firmami
-vystavovanie zálohových faktúr, účtov, prijímanie zálohových
platieb
-poskytovanie informácií
-zasielanie cenových ponúk
-telemarketing
Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Prevádzkové a personálne vedenie
maloobchodnej predajne potravín.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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 5
rokov

Účtovník /
Účtovníčka (1)

DIGITAL
EKONOMIK LM,
s.r.o.(kpt. Nálepku 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Zuzana Mesárošová (, e-mail:
uctovnicka.praca@gmail.com)

20.9.2021

za mesiac (od
800)

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

Účtovník /
Účtovníčka (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Účtovníčka /
Fakturantka (1)

MT PELET, spol.
s.r.o.(Závažná Poruba priemyselná zón 510,
Závažná Poruba,
03202)

Karol Kerdík (tel.:
+421917459574, e-mail:
peletky@peletky.eu)

30.9.2021

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

Čalunník (1)

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

Miroslav Jurík (tel.:
+421911159246, e-mail:
miro@liptov-scandic.sk)

4.3.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čalúnník (1)

Vendelín Florek
FLINE(Dubová 5,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Vendelín Florek (tel.:
+421903810284, e-mail:
fline@fline.sk)

20.4.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie účtovníctva samostatným
podnikate ským subjektom na zastupovanie počas materskej
dovolenky na obdobie 3-5 rokov.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Evidencia, účtovanie, kontrola došlých a
vyšlých faktúr
- Zostavenie podkladov pre vystavenie vyšlých faktúr
- Zúčtovanie pokladničných dokladov
- Príprava a realizácia platieb z účtov spoločnosti
- Evidencia colných dokladov, priamy dovoz a vývoz
- Vypracovanie podkladov pre inventarizáciu majetku, zásob,
poh adávok a záväzkov spoločnosti
- Príprava podkladov pre kontrolu účtovnej evidencie
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Fakturácia na základe podkladov, vedenie
podvojného účtovníctva, vedenie mzdovej agendy firmy.

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnenie nábytku (sedačky, kreslá,
taburety...).
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnnické a komplementárske práce pri
výrobe čalúneného nábytku - postele, pohovky, sedačky a matrace.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Čašník (1)

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

Čašník (1)

Prevádzka Chateau GrandCastle Hrad a Kaštie Liptovský Hrádok
(tel.: +421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

5.8.2021

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do prevádzky - Reštaurácia Magdaleny
Zai - Hrad a kaštie v Liptovskom Hrádku h adáme šikovnú
čašníčku/ čašníka s praxou na prácu v hotelovej reštaurácii a na
letnej terase. Práca vhodná aj na letnú brigádu, ale ponúkame aj
trvalý pracovný pomer.

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

Prevádzka Chateau GrandCastle Hrad a Kaštie Liptovský Hrádok
(tel.: +421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

25.8.2021

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do prevádzky - Reštaurácia Magdaleny
Zai - Hrad a kaštie v Liptovskom Hrádku h adáme šikovnú
čašníčku/ čašníka s praxou na prácu v hotelovej reštaurácii a na
letnej terase. Práca vhodná aj na letnú brigádu, ale ponúkame aj
trvalý pracovný pomer.

Čašník (1)

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

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

8.4.2021

za mesiac (od
740)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; objednávanie, obsluha hostí, prestieranie,
blokovanie a iné pod a požiadaviek prevádzky

Čašník (1)

NVB Invest, a. s.(Nižná
Boca 20, Nižná Boca,
03234)

Sylvia Peniaková (tel.:
+421914200720, e-mail:
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

17.7.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník (8)

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

Patrik Šima (, e-mail:
restaurant@marino.sk)

3.9.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / servírka
(1)

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

Mgr. Jakub Vojtek (tel.:
+421918642149, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

29.9.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / Čašníčka
(1)

Industry Pub, s.r.o.(M.
Pišúta 979, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Branislav Brťka (tel.:
+421911599976, e-mail:
alconet@alconet.sk)

26.8.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

65

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvorenej reštaurácie Stará
Zvonica na Nižnej Boci, v štýle slovenskej koliby h adáme
šikovného kolegu/kolegyňu na obsluhu v reštaurácii. Práca na dlhý
krátky týždeň. Hlavný pracovný pomer.
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí, pomoc hosťom pri výbere
jedál a nápojov, servírovanie a zúčtovanie po konzumácii
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,
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality,
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch,
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi,
- zaúčanie nových kolegov.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník / Čašníčka
(3)

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

Čašník / Čašníčka
v hotelovej
reštaurácii (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Andrea Timková (tel.:
+421903852215)

26.4.2021

za mesiac (od
739)

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)

4.8.2021

Čašník v dennom
bare (1)

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

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

Čašník, servírka
(1)

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

Čašník, servírka
(2)

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

Požad.
prax

Popis miesta

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.

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - privítanie a obsluha hostí v hotelovej
reštaurácii,
- prijímanie objednávok, ich vybavovanie a vyúčtovanie,
- poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov,
- dodržiavanie zásad HACCP pri práci a správnych zásad
stolovania,
- prijímanie a riešenie prípadných reklamácií,
- debarasovanie použitého riadu,
- práca s pokladňou,
- zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení

12.10.2020

za hodinu (od
4)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, príprava nápojov.

Anton Mariak (tel.:
+421445208913, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

26.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Kelčík Ján (tel.: +421914330030,
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

66

Požadované
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov na reštaurácii, prípadne
v iných spoločných priestoroch hotela, práca s pokladňou,
dodržiavanie HaCCP predpisov.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Roznos pokrmov a nápojov pod a
objednávky hotelovým hosťom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

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, servírka
(2)

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

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

20.5.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, čašníčka
(1)

Relax Hotel
s.r.o.(RELAX HOTEL
FIM 26, Demänovská
Dolina, 03101)

Bc. Matúš Moravčík (tel.:
+421445479693, e-mail:
prevadzka@fimjasna.sk)

20.9.2021

za mesiac (od
950)

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)

23.8.2021

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka s praxou,
vyucenie v obore nieje podmienka, no dostatocna prax ano.

Čašník/ barman
(2)

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

Martin Chudovský (tel.:
+421903807353, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

21.6.2021

za mesiac (od
1300)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí. Dodržiavanie
hygienických a bezpečnostných predpisov. Práca s pokladňou.

Čašník/ Čašníčka
- Kuchár (1)

Emil Hruboš
PENZION
BOROVEC(Ve ké
Borové 118, Ve ké
Borové, 02732)

Emil Hruboš (tel.: +421903 622
908, e-mail:
penzionborovec@gmail.com)

30.3.2021

za hodinu (od
6)

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

Čašník/čašníčka
(1)

DAVLIN,
s.r.o.(Belanská 580,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Roman Kapitáň (tel.:
+421907814473, e-mail:
davlin@zoznam.sk)

2.10.2020

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník/čka (1)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
galko@hoteldemanova.sk)

18.8.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava ranňajok/večere
- prestieranie obed/večera
- obsluha reštaurácie/baru

Šička (2)

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

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

7.9.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava materiálu
obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie,
Champagne baru a prípravou nápojov
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom
- zúčtovanie na registračnej pokladni
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.

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj jedál.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.09.2021

Vytvorené 01.10.2021 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Školský špeciálny
pedagóg (1)

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

Mgr. Janka Cuprová (tel.:
+42144/5522158, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

15.6.2021

(-)

Šofér (1)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Panagiotis Batsikostas (tel.:
+421903545983)

29.9.2021

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Špecialista zoraďovač lisov a
nožníc (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavenie parametrov stroja
- mechanické nastavenie častí strojov
- montáž dielov
- kontrola zoradenia stroja
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov,
ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista
hydrauliky (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Medzi hlavné pracovné náplne patrí:

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

aspoň 5
rokov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vzdelávanie a výchova detí a mládeže.

Dátum nástupu: Ihneď ;

- kompletizácia a zapojenie hydraulických systémov
- montáž hydraulických častí
- kontrola vykonaných prác
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov, ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista
mzdovej agendy
(1)

Mesto Liptovský
Mikuláš(Štúrova
1989/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Chromeková Danka (tel.:
+421445565207, e-mail:
danka.chromekova@mikulas.sk)

22.9.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; Komplexné vedenie mzdovej agendy.

Šéfkuchár/
šéfkuchárka (1)

Compass Group
Slovakia s. r. o.(IKEA
o. z. Jasná 500/,
Závažná Poruba,
03202)

Nadžadyová Darina (tel.: +421907
827 288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

31.3.2021

za mesiac (od
855)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, zopovednosť za chod
kuchyne.

Žeriavnik (žeriav
AD 20) (1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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