Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Administratívny
pracovník (1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Ibyx s.r.o.(Vrbická
1883/32, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.

Ing. Juraj Zaťko (, e-mail:
praca@ibyx.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

24.10.2019

za hodinu (od
3)

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

Administratívny
referent (1)

Obec Prosiek(Prosiek
57, Prosiek, 03223)

Mgr. Peter Hamráček (tel.:
+421918947475, e-mail:
ouprosiek.starosta@gmail.com)

15.11.2019

za mesiac (od
432)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Animátorka /
animátor (1)

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

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

15.8.2019

za mesiac (od
900)

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

1

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme administratívnu posilu do nášho
tímu. Jedná sa o kancelársku prácu a podporu pre našu firmu,
ktorá podniká v oblasti rýchleho stravovania a online služieb.
- pomocné práce pri archivácii zmluvnej dokumentácie
- pomocné administratívne práce pri firemnej korešpondencii
(pošta)
- pomocná práca pri spracovaní elektronickej a telefonickej
komunikácii so zákazníkmi a dodávate mi (mailová a telefonická
komunikácia)
- pomocná evidencia jednotlivých obchodných prípadov
- kontaktovanie nových zákazníkov na základe pridelenej databázy
- prieskum spokojnosti existujúcich zákazníkov a jeho evidencia

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; - pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s
deťmi na exteriérovom detskom ihrisku,
- pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s deťmi v interiérovej
zábavnej hale,
- jazdy s deťmi na poníkovi,
- využívanie atrakcií v areáli strediska,
- príprava súťaží, hier a animačného programu,
- starostlivosť o atrakcie v stredisku,
- roznos teplých, studených a miešaných nápojov v kaviarni v
detskej zábavnej hale.
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Asistent
ošetrovate a v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)

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

(tel.: 044/5547 460, e-mail:
dss@zavaznaporuba.sk)

17.4.2019

za mesiac (od
530,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Aistent ošetrovate a v zariadení pre staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §50- Poskytovanie príspevku
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o
zamestnanie.

Asistent/
asistentka
vedúceho výroby
(1)

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

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

6.6.2019

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent/ka vedúceho výroby
Vedenie recepcie - agendy, vystavovanie príjemiek, znalosť JÚ
Potrebná je prcízna práca, samostatnosť, zodpovednosť, znalosť
ekonomickej agendy

Asistent/ka
predaja
(Liptovský
Mikuláš) (1)

J&M - Group,
s.r.o.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Karin Bottcherová (tel.:
+421901901022, e-mail:
karin.bottcherova@digitall.sk)

3.12.2019

za mesiac (od
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Aktívny predaj produktov a služieb mobilné telefóny, GPS, tablety, príslušenstvo a iné.
- Výdaj, prípadne príjem objednávok z našej web stránky +
aktualizovanie tovaru na web stránke.
- Poradenstvo a komplexná starostlivosť o zákazníka.
- Predaj a poradenstvo produktov operátora 4ka.
- SERVIS a REKLAMÁCIE - prijímanie, vydanie.
- Spracovanie inventúry.
- Zodpovednosť za vedenie prevádzky - udržiavanie poriadku,
vystavovanie tovaru, objednávanie tovaru, návrhy a podnety.
- Samostatné vedenie evidencie a objednávok.
- Prevádzky sú situované v obchodných centrách Tesco a Kaufland.
- Pracovná doba 8-9:00 - 20:00 krátky/dlhý týždeň.

Asistentka
servisu (1)

UNICAR, s.r.o.(1. mája
68, Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Brtáň (tel.: +421905810292,
e-mail: brtan@unicar.sk)

25.11.2019

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Automechanik
(2)

SEVYT
s.r.o.(Starohorského
981/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Milan Oravec (tel.:
+421905462136, e-mail:
info@lmservis.com)

24.10.2019

za mesiac (od
770)

Stredné odborné
vzdelanie

2

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 07.01.2020 ; Asistentka servisu a predaja vozidiel,
pokladníčka , fakturantka , pomocná ekonómka.
Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostika chýb, oprava podvozkov,
motorov, brzdových systémov, výmena spojok, rozvodov, servisné
prehliadky, oprava klimatizácií, výmena oleja v automatických
prevodovkách, servis a opravy hláv valcov.
Taktiež pneuservisné práce.
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Automechanik
(3)

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

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

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava osobných, nákladných áut a
stavebných strojov

Barman (1)

Ing. Milan Profant SELEKT(Námestie
oslobodite ov 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Milan Profant (tel.:
+421918246838, e-mail:
JPprenajom@centrum.sk)

27.5.2019

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca za barom, obsluha zákazníkov.

Barman (1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina, Hotel Liptov ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Adriana Srnková (tel.: +421 907
524 783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

3.12.2019

za hodinu (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 10.12.2019 ; Prijímanie a vybavovanie
objednávok, obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod
prevádzky.

Barman Čašník /
Barmanka Čašníčka (1)

cafe de france s. r.
o.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Lenka Kačmárová (, e-mail:
cafedefrance.kacmarova@gmail.c
om)

7.11.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Barman / vrchný
čašník v Jasnej
(2)

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

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

12.11.2019

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a starostlivosť o zákazníkov v
novootvorenom Eko - Šport hoteli Bjornson
kontrola stavu zásob, objednávanie tovaru
hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár,
inventarizácia tovaru

Barman/ka (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Bezpečnostný
pracovník (1)

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

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

28.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie maloobchodu Fresh v Košice
Šaca.

Biochemik (20)

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

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

3.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.

3

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Brúsič na plocho
(1)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie súčiastok na plocho na klasickej
brúske.

CAD/CAM
programátor (1)

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

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

17.10.2019

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - tvorba CNC programov pre 3- a 5-osé
obrábacie centrá
- programovací software Siemens NX Unigraphics (skúsenosti s
týmto SW výhodou, v prípade potreby zaškolenie)

CNC
programátor (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Chyžná (1)

A3S s. r. o.(Matúškova
19, Liptovský Mikuláš,
03105)

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

26.11.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 20.12.2019 ; - Upratovanie apartmánov
- Upratovanie na stavbách (hrubé vyčisťovanie)
- Upratovanie domov

Chyžná (1)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
520)

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

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

Chyžná (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Demäno
vská cesta 669,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Gabriela Štefaničiaková
(tel.: +421905188112, e-mail:
rzdemanovka@polytechnika.sk)

20.11.2019

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 16.12.2019 ; Chyžná v rekreačnom zariadení
Demänovka pri Strednej odbornej škole polytechnickej.
Upratovanie izieb a spoločných priestorov.

Chyžná (1)

Zuzana
Kubálková(Uhorská
Ves 16, 03203)

(tel.: 0907 829 900)

25.4.2019

za hodinu (od
2,989)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná - vo né pracovné miesto je vhodné
pre uchádzačov, ktorí sú evidovaní na UPSVR viac ako 24
mesiacov.
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Chyžná (2)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok , 03301)

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

20.5.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná - zodpovednosť za pravidelné
upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných priestorov v
ubytovacích zariadeniach, dodržiavanie hygienických štandardov,
pranie poste nej bielizne, reštauračných obrusov a ost.

Chyžná (3)

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

(tel.: 0918 665 481, 044/5208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

28.6.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná
Zabezpečenie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch hotela.
Požadujeme zdravotný preukaz.

Chyžná (4)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(10)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(10)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(30)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná Hotel
Grand**** (10)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

15.10.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

5

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Udržiavanie čistoty a poriadku v
apartmánoch, apartmánových domoch,
reštaurácie a recepcie
- Udržiavanie čistoty sociálnych zariadení
- Práca pridelená priamym nadriadený
- Dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke
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Chyžná Hotel
Grand**** (4)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

10.12.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Chyžná Hotel
Grand**** sezónna práca
2019/2020 (10)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

16.10.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná Hotel
Pošta**** (5)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Chyžná v Jasnej
(4)

HRQ SK s. r. o.(Jasná
1, Demänovská Dolina,
03101)

Matúš Taraš (tel.: +421903 597
904, e-mail:
matus.taras@hrqgroup.com)

31.5.2019

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v našom štvorhviezdičkovom hoteli.
Základná mzda 600,- Eur + štvrťročné odmeny, príplatky za prácu
v sobotu, nede u, sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej
kolektívnej zmluvy
Práca v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier vo flexibilnom,
mladom a priate skom kolektíve.
Poskytujeme možnosť ubytovania, stravovania, lyžovania a
rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a
výhod ).
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
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Požadované
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Chyžná v hoteli v
Jasnej (2)

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

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

18.11.2019

za mesiac (od
950)

Základné
vzdelanie

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

Cukrár/
cukrárka,
pracovník
bezlepkovej
výroby (2)

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

Ivona Uhliarová (tel.:
+421908915829, fax:
044/5222360 ,tel., e-mail:
iuhliarova@lippek.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava cukrárskych výrobkov,
polotovarov, čajového pečiva, príprava bezlepkových výrobkov.

Dispečer
nákladnej
dopravy (1)

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

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

22.11.2019

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; koordinácia dopravy, vyťažovanie
kamiónov

Disponent v
medzinárodnej
doprave (1)

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

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

23.9.2019

za mesiac (od
650)

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

Dojič/ dojička (1)

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

(tel.: 0904 883 513, 0903 884 852,
e-mail: rakyta@agro-racio.sk,
tomas.mocary@gmail.com)

24.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dojič/ dojička (1)

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

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

10.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, 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

7

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyťažovanie vozidiel v medzinárodnej
doprave
- optimalizácia trás prepravy
- prijímanie a vybavovanie telefonátov (hlavne v cudzom jazyku)
- vybavovanie objednávok na prepravu
- komunikácia s vodičmi, zákazníkmi
- práca s dopravnými databázami
- aktívne vyh adávanie prepráv a oslovovanie potenciálnych
zákazníkov
- uzatváranie prepravných zmlúv, dohodnutie podmienok dopravy
- kontrola dokumentov súvisiacich s prepravou a kompletizácia
podkladov na fakturáciu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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/ dojička (1)

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

Ing. Jana Lehotská, tel.: 0911 407
497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk

11.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Ekonóm,
účtovník (1)

AVANS s.r.o.(Hotel
Grand Castle ,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Petra Mlynčeková (tel.:
044/5207 712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

6.11.2019

za mesiac (od
950)

Vyššie odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - personalistika, mzdy a mzdové
účtovníctvo
- vedenie zmluvných vzťahov
Vedenie kompletného účtovníctva:
- účtovanie došlých a vyšlých faktúr, pokladne, bankových výpisov,
miezd a majetku
- príjem tržieb v hotovosti, výdaj z pokladne a evidencia
pokladničných dokladov
- vypracovávanie a evidovanie interných predpisov
- bankový styk
- samostatná príprava a vystavenie mesačných a ročných
účtovných závierok (DPH, DPPO ... )
- komunikácia s príslušnými úradmi
- controlling strediska Gastro
- doh ad na správne fungovanie prevádzky

Ekonóm/ka (1)

Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa v
Liptovskom
Mikuláši(Tranovského
č.3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, )

Marta Poljaková (tel.: 044/55 22
758, e-mail: lgpmbekonomicke@vuczilina.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
706,5)

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

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Komplexné zabezpečovanie účtovnej
agendy s väzbami na rozpočet, podklady pre tvorbu a úpravu
rozpočtu, zabezpečenie všetkých operácií súvisiacich s
rozpočtovaním, financovaním, účtovaním a kontrolou efektívneho
využívania finančných prostriedkov.
zodpovednosť za pohyby na účtoch v Štátnej pokladnici a iných
bankových účtoch a zabezpečenie bankového styku, evidencia,
účtovanie všetkých pohybov
zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky (štvrťročne, ročne),
finančných výkazov (štvrťročne, ročne), konsolidovanie účtovnej
závierky
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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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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)

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Elektromechanik
(40)

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

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

30.10.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.
- Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).
- Nástupná mzda bude nastavená pod a praxe kandidáta
(pracovník s praxou minimálne 3 roky - 3,63 Eur/hodina v
hrubom).

Elektromontér
(2)

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

(tel.: 0905 649 135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk,)

10.4.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Expedient/ka (4)

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

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

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontér - elektroinštalačné,
elektromontážne práce.
Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie výrobkov, expedovanie na
rozvozné linky, nahrávanie dodacích listov. Požadujeme: základné
znalosti práce na PC, internet; spo ahlivosť, zodpovednosť.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá
za plynulý a bezproblémový chod
stredísk hotela,
- zodpovedá za dôsledné dodržiavanie štandardov poskytovaných
služieb, dbá o
zvyšovanie kvality a sortimentu poskytovaných služieb
- zodpovedá za efektivitu a logistiku skladového hospodárstva,
- zodpovedá za správne spracovanie údajov, príjem a výdaj
skladový zásob
v programe Blue Gastro a jeho výstup pre zaúčtovanie v
stanovených
termínoch,
- komunikuje s hosťami, zabezpečuje ich spokojnosť a vyhodnocuje
vybavovanie podnetov od hostí

F&B manažér prevádzkar (1)

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

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

2.12.2019

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Finančný
poradca
(Námestovo) a
okolie (2)

Tatiana
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

8.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v spoločnosti s 25 ročnou históriou
na Slovensku. Pravidelné školenia zadarmo, bonusy, cie ové
prémie, flexibilný pracovný čas. Široké portfólio produktov.
Nadštandardné odmeňovanie. Možnosť pracovať aj popri
zamestnaní. Bezkonkurenčné produkty.

Finančný
poradca Tvrdošín
a okolie (2)

Tatiana
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Milan MEDVECKÝ (tel.:
+421944 160 832, e-mail:
milan.medvecky@wuestenrot.sk)

17.9.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v spoločnosti s 25 ročnou históriou
na Slovensku. Pravidelné školenia zadarmo, bonusy, cie ové
prémie, flexibilný pracovný čas. Široké portfólio produktov.
Nadštandardné odmeňovanie. Možnosť pracovať aj popri
zamestnaní. Bezkonkurenčné produkty.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Finančný
účtovník (1)

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

Kornélia Šimonová (tel.:
+421918449725, e-mail:
kornelia.simonova@eurostylesystems.com)

26.11.2019

za mesiac (od
1000)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za účtovanie došlých a
odoslaných faktúr,
- zodpovednosť za vedenie a účtovanie pokladne a banky,
- zodpovednosť za vedenie knihy faktúr, dodávate ského a
odberate ského saldokonta,
- zodpovednosť za účtovanie rôznych typov účtovných položiek a
účtovných dokladov (prenájmy, stravne lístky, iné interné
doklady),
- zodpovednosť za účtovanie majetku (DHM, DNM) – zaradenia a
vyradenia majetku, mesačné odpisy, technické zhodnotenie (pre
účtovné a daňové odpisy),
- spolupráca pri príprave a kontrole daňových priznaní, DPH,
štatistických výkazoch,
- spolupráca pri príprave mesačných/kvartálnych reportov pre
materskú spoločnosť,
- spolupráca pri uzávierkových prácach, komunikácii s audítormi a
príprave finančných výkazov,
- zakladá a archivuje účtovné doklady v súlade s predpismi o
archivácii účtovných dokladov.

Frézar (1)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Fyzioterapeut (1)

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

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

2.7.2019

za mesiac (od
771)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzioterapeut
Samostatné poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti,
liečebnej telesnej výchovy a fyziatricko-rehabilitačnej starostilvosti
deťom z materskej školy a žiakom školy.

Fyzioterapeut (2)

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

(tel.: 0907472027, e-mail:
svalzylh@gmail.com)

21.6.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzioterapeut
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku fyzioterapie.
Predpokladáme, že absolvent bude mať základné znalosti z tohto
odboru. Spočiatku bude pracovať pod doh adom pracovníkov s
dlhodobou praxou.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

HR manažér (1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

4.12.2019

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Riadenie oddelenia udských zdrojov
• Plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti. Príprava
stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia
• Definície pozícií a požiadaviek na ich obsadenie
• Organizácia a vedenie výberových procesov pod a aktuálnych
potrieb
• Administratívne spracovanie recruitingovej agendy
• Príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a
motivačných procesov v spoločnosti
• Nastavenie systémov odmeňovania, hodnotenia a vzdelávania
• Návrh sociálneho systému pre zamestnancov pod a interných
smerníc
• Poradenstvo pre manažérov spoločnosti v otázkach HR
• Vedenie a koordinácia integrácie udských zdrojov a stratégií s
obchodnou stratégiou, celkovou stratégiou a organizačným
plánovaním
• Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov
• Nastavovanie systému školení a participácia na školiacich
aktivitách
• Reporting
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hlavný účtovník
(1)

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

Horizontár (1)

Inštalatérkúrenár (10)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

5.9.2019

za mesiac (od
980)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

18.9.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

MEDVE,
s.r.o.(M.Pišuta 4010,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

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

17.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

13

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Kooperácia práce v oddelení učtárne a
zodpovednosť za :
- Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Skladové hospodárstvo – účtovanie a účtovanie výroby,
zúčtovanie inventúrnych rozdielov
- Spracovanie mesačných priznaní k DPH
- DP k dani z MV,DP k dani z nehnute nosti
- DP PO
- Spracovanie mesačných, ¼- ročných a ročných štatistických
výkazov
- Spracovanie mesačnej uzávierky a príprava podkladov pre odd.
kontrolingu a reportingu
- Príprava podkladov pre audítora, spolupráca s daň. Poradcom,
súčinnosť pri všetkých kontrolách z DÚ, ZP a SP
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.

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž kúrenia. Miesto výkonu práce: SR

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Junior účtovník
(1)

Player, s.r.o.(M. Pišúta
919/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kaderník/čka (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Ing. Martina Ilavská (tel.:
044/3240 722, e-mail:
martina.ilavska@iplayer.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
730)

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

aspoň 2
roky

Ferenc dalibor(SNP
1522, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0949 144 298, 0918 849 676,
e-mail: ferencd12@gmail.com)

20.3.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kaderník/čka (1)

Karin Barcziová
Korytková - KAYA
STYLE(1. mája
1913/113A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 410 429, e-mail:
karin.korytkova@centrum.sk)

6.3.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kalič/rovnač (1)

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

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

24.9.2019

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kalenie a rovnanie materiálu.
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vystavovanie faktúr.
Účtovanie bankových výpisov, párovanie platieb na pravidelnej
báze, riešenie nezrovnalostí týkajúcich sa platieb, kontrola
saldokonta, upomínanie dlžníkov, vystavovanie zápočtov.
Príprava podkladov pre spracovanie DPH spoločnosti.
Asistencia pri spracovávaní mesačných, kvartálnych a ročných
účtovných uzávierok.
Vedenie účtovníctva pod doh adom hlavného účtovníka.
Spracovávanie výkazov a štatistiky pre potreby orgánov štátnej
správy.
Asistencia pri každoročnom audite spoločnosti.
Pripravovanie ad hoc reportov pre vedenie spoločnosti.

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvedené pracovné miesto bude vytvorené
v rámci §54- Praxou k zamestnaniu. Vhodní UoZ: UoZ do 25
rokov, min. 3 mesiace v evidencii UoZ; UoZ do 29 rokov, min. 6
mesiacov v evidencii UoZ. Požadujeme kurz s praxou. Na výberové
konanie si prosím doniesť so sebou modela alebo modelku.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

6.11.2019

za mesiac (od
624)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Kontrolór kvality
prijatého
materiálu (1)

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

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

10.10.2019

za hodinu (od
3,5)

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

Konštruktér
vzduchotechniky
a klimatizácie (1)

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

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

26.11.2019

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 07.01.2020 ; Spracovanie celkového mechanického
dizajnu zariadenia. Spracovanie podkladov potrebných pre cenové
ponuky. Spracovanie podkladov k projektovej dokumentácii.
Spracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie a kusovníkov v
požadovanom termíne. Riadenie zmenového konania dokumentácie
a kusovníkov.

Kuchár (1)

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

Tatiana Giňovská Drugdová (tel.:
+421911433341, fax: 0445224055,
e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

4.12.2019

za mesiac (od
880)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 20.12.2019 ; Príprava jedál na denné menu, akcie,
príprava minútiek, zostavovanie týždenného jedálneho lístka,
objednávok.

15

Dátum nástupu: Ihneď ; - vstupná kontrola prijatého materiálu
- evidencia do informačných systémov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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)

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

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

26.4.2019

za mesiac (od
630)

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

Kuchár (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

Martin Kral (tel.: +421948444990,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

1.2.2019

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Kuchár (1)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412/37, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

19.6.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

Kuchár (1)

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

O ga Dudová (tel.:
+4210903601281)

4.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár v závodnej kuchyni

16

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk,)

23.4.2019

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - príprava jedál teplej a studenej
kuchyne, hmotná zodpovednosť za zverené tovarové zásoby,
vedenie evidencie vyplývajúcej z prevádzkového poriadku a
HACCP

Kuchár (2)

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

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

12.11.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál

Kuchár (2)

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

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

31.7.2019

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Kuchár (2)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská 76,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0907524783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

16.7.2019

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár
Príprava jedál pod a receptov, jednotné menu, ala carte lístok,
normovanie, pomoc pri zostavovaní jedálneho lístka.
Požadujeme kreativitu, zodpovednosť, flexibilitu, pozitívny prístup
k práci, trpezlivosť.

Kuchár (2)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská 76,
Demänovská Dolina,
03101)

Adriana Srnková (tel.: +421 907
524 783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

25.10.2019

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a receptov, jednotné
menu, ala carte lístok, normovanie, pomoc pri zostavovaní jealneho
lístka.

Kuchár (5)

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

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

22.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

17

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Kuchár (5)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (6)

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

6.11.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (25)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (5)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál

Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.
Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (5)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
690)
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Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 Pizzerista (1)

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

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

21.11.2019

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava pizze a pomoc pri príprave
hlavných jedál

Kuchár - sezónna
práca 2019/2020
(5)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

15.10.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár ázijských
jedál (2)

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

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

28.11.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár
špecializovaný na
Ukrajinskú
kuchyňu (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Kuchár/ka (2)

ANAM.B,(Garbiarska
695, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 450 660)

27.3.2019

za mesiac (od
750)

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

Kuchár/ka (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál

Kuchár/ka (2)

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

Ján Kelčík, 0914330030,
gastro@hotelpermon.sk

13.6.2019

za mesiac (od
624)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár, kuchárka
Príprava teplých a studených jedál
Požadujeme nadšenie pre gastronómiu, spo ahlivosť,
komunikatívnosť a flexibilitu
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Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár, príprava ázijských tradičných
jedál.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava tradičných vietnamských a
ázijských jedál pod a receptov tradičnej vietnamskej kuchyne,
práca s tradičnými vietnamskými pomôckami v kuchyni, doh ad
nad prípravou jedál.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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/ka (2)

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

(tel.: 0918 665 481, 0918 665 400,
044/5208901, 044/5208913, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk,
mzdymaj@sorea.sk)

22.1.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a varenie teplých a studených
jedál, sledovanie stavu zásob, dodržiavanie hygienických a
bezpečnostných predpisov. V prípade, že nie je UoZ vyučený, je
zoh adnená prax; vítaná je práca na pc a unalosť cudzích jazykov.

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

25.7.2019

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/kuchárka
Kuchár/ka školskej kuchyne pre základnú školu
Pracovné miesto je vytvorené cez projekt "Pracuj v školskej
kuchyni“.
Požadujeme hygienické minimum a zdravotný preukaz.

Kuchár/ka/Cukrár/ka (2)

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

(tel.: 044/5563526, fax: 5563507, email: riaditelstvo@nsplm.sk)

18.2.2019

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára/cukrára v nemocničnej
kuchyni.

Kuchár/kuchárka
(5)

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

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

18.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár/kuchárka
(5)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 3
roky

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

Kuchárka (2)

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

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

10.7.2019

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál klasickej slovenskej
kuchyne.

Kuriér (1)

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

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

18.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz zásielok

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50
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Požadované
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Požad.
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Lakovač (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Lakovač (2)

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

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

26.8.2019

za hodinu (od
3,3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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

Lekár (1)

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

(tel.: 0905 313 585, e-mail:
info@tatrymedic.sk)

26.11.2018

za mesiac (od
1700)

Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Ambulantný lekár- ortopéd, chirurg,
traumatológ. Predloženie VŠ diplomov, doklady o atestácii
Miesto výkonu práce: Demänovská Dolina 137, 031 01 Demänovská
Dolina

Lekár na
gynekologickopôrodníckom
oddelení (1)

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

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

16.10.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Lekár na
internom
oddelení (1)

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

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

11.12.2018

za mesiac (od
1550)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Lekár na
neurologickom
oddelení (1)

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

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

11.12.2018

za mesiac (od
1550)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Popromočná príprava na výkon
odborných činností pod vedením vyššie kvalifikovaného odborného
pracovníka, s cie om zaradenia na povinnú cirkuláciu pre získanie
predpísanej špecializácie I. stupňa.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Tmelenie, brúsenie a striekanie
montážnych dielov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Lekár na
traumatologicko
m oddelení (1)

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

Lepič molitanu
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

27.8.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

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

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

29.10.2019

za mesiac (od
640)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a lepenie molitanu v čalúnickej
výrobe. Práca je nevhodná pre ženy z dôvodu manipulácie s
ťažkými bremenami.

MASÉR,
pracovník
wellness centra
(1)

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

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

27.10.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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

Majster
stavebnej výroby
(1)

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

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

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Manažér predaja
(1)

BK staving,
s.r.o.(Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

20.2.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

22

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj stavebného materiálu.
Komunikácia so zákazníkmi.
Výdaj stavebného materiálu zákazníkom. Preberanie tovaru od
dodávate ov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Manažér/ka
sekcie
účtovníctva (1)

Vytvorené 06.12.2019 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

AgroMaPe,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Ing. Ján Hrompa (, e-mail:
job.agromape@gmail.com)

21.11.2019

za mesiac (od
936)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

23

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riadenie úseku účtárne – koordinácia
činností, prerozde ovanie práce,
vedenie a motivácia tímu účtovníkov,
- Správa štruktúry účtovného rozvrhu, monitoring prepojenia
rôznych
podporných systémov s hlavným finančným systémom,
- Riadenie procesu mesačných a ročných závierok, posudzovanie a
schva ovanie záznamov v účtovnom denníku,
- Schva ovanie účtovných predkontácií plánovaných nákupov,
monitoring a odborná spoluúčasť na identifikácii problémov pri
finančných transakciách, implementácia riešení v oblastiach:
záväzky, poh adávky,
zásoby, investície, technická podpora,
- Spolupráca s ostatnými oddeleniami na príprave finančných
výkazov/reportov, posudzovanie podkladov pre výročnú
správu,
koordinácia finančných auditov,
- Koordinácia prípravy daňových dokumentov pre daňové
priznania,
daňové audity, komunikácia s daňovým úradom,
- Prehodnocovanie výkazov generovaných z interných
informačných
systémov určených pre potreby zdaňovania, kontrolu plnenia
rozpočtu,
investičných aktivít a výkonnosti,
- Zlepšovanie procesov vrámci oblasti pôsobnosti.
- Reprezentácia spoločnosti a zodpovednosť za jej obchodné
výsledky.
- Manažovanie činnosti zamestnancov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Manažér/ka
stavebnej činnosti
(1)

PD LIPTOV,
družstvo(Partizánska
Ľupča 435, Partizánska
Ľupča, 03215)

Manipulant /
páskovač (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Kamila Čintalanová (, email:
pdliptovdruzstvo@gmail.com)

7.10.2019

za mesiac (od
832)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

28.11.2019

za hodinu (od
3,65)

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

Marketológ (1)

Tira
s.r.o.(Starohorského
4083, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Irina Ternetyeva (tel.:
+421907675510, e-mail:
vturlak@gmail.com)

21.11.2019

za mesiac (od
580)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 03.02.2020 ;

Masér (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)

24.9.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie rôznych druhov masáží:
športová, klasická, reflexná, terapeutická, balneoterapeutické,
elektroliečba, vodoliečba, tlakové masáže.
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; • riadenie a organizácia
vykonávaných prác na vymedzenom úseku,
• zabezpečovanie a kontrola technologického dodržiavania
postupov pod a projektovej dokumentácie,
• orientácia v projektovej dokumentácií a stavebných výkresoch
• operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v
stavebníctve,
• organizovanie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola činnosti
osôb vykonávajúcich stavebné práce v mieste zákazky,
• zostavuje operatívne plány stavebných prác
• dohliada na realizáciu stavebných prác pod a projektovej
dokumentácie
• kontrola dodržiavania BOZP
• kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany
stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a zariadení na
stavenisku
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 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Masér - terapista
(3)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

23.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulú prevádzku
hotelového wellness centra a zodpovedá za poskytovanú úroveň
služieb.
Vykonáva masáže a relaxačné procedúry hotelových hostí, predáva
doplnkový tovar a služby vo wellness,
objednáva tovar, dbá o starostlivosť a spokojnosť zákazníkov.

Masér/ka (1)

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

(tel.: 0914330036, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

14.5.2019

za mesiac (od
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; masér/masérka
certifikáty na masáže: klasická-športová, medová, masáž lávovými
kameňmi, lymfodrenáž, havajská masáž, Lomi-lomi

Mechanik (1)

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

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

4.12.2019

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - po né mechanizačné práce, opravárenská
činnosť mechanizačných zariadení
- údržba strojov a zariadení
- analyzovanie chýb vzniknutých na strojoch
- vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby
- odstraňovanie porúch strojov a zariadení

Mechanik (1)

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

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

11.9.2019

za mesiac (od
790)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Mechanik v autoservise a pneuservise.

Miesič (3)

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

(tel.: 0918 347 829, e-mail:
lippek@lippek.sk)

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín na výrobu, manipulačné
práce pri spracovaní cesta, obsluha výrob. zariadení, zabezpečenie
plynulého chodu výrob. procesu, príprava hotových výrobkov na
expedíciu. Požadujeme: základné znalosti PC, internet;
samostatnosť, vedenie kolektívu, zodpovednosť, spo ahlivosť.

Mliekarenský
výrobný operátor
(20)

Manuvia Jobliner,
s.r.o.(1. mája 124,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Ing. Tatiana Gabrišová (, e-mail:
tatiana.gabrisova@manuvia.com)

5.4.2019

za hodinu (od
3,31)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na 3 zmeny
- príprava a spracovanie suroviny na linke s cie om výroby
hotových výrobkov
- obsluha výrobných zariadení
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Montážnik (1)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Montážnik do
elektrovýroby na
2 zmeny v
Liptovskom
Hrádku (5)

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

Ing. Soňa Žilová (, e-mail:
sona.zilova@manpower.sk)

18.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca s výrobnou dokumentáciou a s
pracovnými postupmi pre elektrotechnické výrobky a systémy.
- Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
- Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.

Montážny
pracovník v
Liptovskom
Hrádku (50)

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

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

11.11.2019

za mesiac (od
520)

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 vo
výrobe (3)

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

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

6.11.2019

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné 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.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž strojov na výrobnej linke.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Montážny
robotník (19)

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

(, e-mail: jana.vlckova@svi.sk)

23.1.2019

za hodinu (od
3,4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a testovanie káblov a káblových
zväzkov. Práca na dve zmeny: I. zmena 06:00-14:00; II. zmena
14:00- 22:00. Výberové konanie sa uskutoční priamo u
zamestnávate a dňa 13.11.2019 o 13:00 hod.

Montážny
robotník/-čka
(20)

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

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

9.1.2019

za hodinu (od
3,4)

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

Montážny
robotník/-čka
(50)

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

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

30.10.2019

za hodinu (od
3,4)

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 (5)

Lýdia
Polhošová(Dubová ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0910 103 591, e-mail:
stano.pp@centrum.sk)

8.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár - murárske a stavebné práce

Murár,
Omietkar,
Obkladač (2)

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

Ing. Michal Galko (tel.:
+421908025554, fax:
+421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

26.11.2019

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obkladanie
- Omietanie
- Murovanie
+ zvyšná robota
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie objednávok, výdaj objednávok,
starostlivosť o zákazníka, účtovanie. Práca s kasou Amega,
dodržiavanie gastronomických pravidiel, zodpovednosť, flexibilita,
dobrá fyzická a psychická kondícia, spo ahlivosť, samostatnosť.

Nočný
barman/čašník
(3)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

(tel.: 0907 524 783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

15.1.2019

za mesiac (od
800)

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

aspoň 1
rok

Nákupný
poradca pre
maďarský trh (1)

interNETmania SK
s.r.o.(Námestie
Oslobodite ov 87,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Veronika Karcolová (tel.:
+421948890690, e-mail:
info@internetmania.sk)

9.9.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Obchodný
manažér (1)

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

Anton Mariak (tel.: 044/5208913,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

26.11.2019

za mesiac (od
928)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Náplňou práce bude každodenná
komunikácia so zákazníkmi, riešenie ich požiadaviek a vytváranie
objednávok. Všetko telefonicky alebo cez e-mail.

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Riadenie, organizovanie,
kontrolovanie a zabezpečenie denného chodu ubyt. konferenčnej
časti a ostatných prevádzok hotele. Zodpovedenosť za dodržiavanie
hotelových štandardov, tvorba vlastných marketingových
programov a akcií, cenotvorba hotela.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok (2)

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

Mgr. Viktória Jankajová (, email: jankajova@kpas.sk)

14.1.2019

za mesiac (od
468)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Obchodný
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

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

Mgr. Viktória Jankajová (, email: jankajova@kpas.sk)

14.1.2019

za mesiac (od
468)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Obchodný
zástupca (1)

ANMIMA, s.r.o.(1.
mája 3820, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Július Meňhart (tel.: 0903504514,
e-mail:
julius.menhart@anmima.sk)

23.9.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca, komunikácia so
zákazníkmi pri predaji elektrinštalačného materiálu. Základná
zložka mzdy 600€ + variabilná zložka mzdy.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Obchodný
zástupca (1)

Obchodný
zástupca (1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Ibyx s.r.o.(Vrbická
1883/32, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

Kontakt u zamestn.

Ing. Juraj Zaťko (, e-mail:
praca@ibyx.sk)

(tel.: 0915 060 561, 0907 907 099,
e-mail: reming-sk.com,
info@reming-sk.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

24.10.2019

za hodinu (od
4)

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

aspoň 6
mesiacov

28.5.2019

za mesiac (od
600)
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Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme zodpovedného obchodníka pre
našu rastúcu spoločnosť v oblasti cateringu. Hlavnou pracovnou
náplňou bude:
- predaj a ponuka produktov a služieb spoločnosti
- aktívne vyh adávanie nových zákazníkov
- príprava cenových a obchodných ponúk
- starostlivosť o sieť existujúcich zákazníkov
- obchodné stretnutia s obchodnými partnermi

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca
Aktívne h adanie nový chzákazníkov a nových možností predaja.
Komunikácia s existujúcimi zákazníkmi, vybavovanie objednávok a
reklamácií. Analýza aa zisťovanie potenciálu na trhu. Priame
podie anie sa na marketingových aktivitách- prezentáciách,
riadených ochutnávkach, prezentačných podujatiach a pod.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Obchodný/á
riadite /ka (1)

Vytvorené 06.12.2019 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

AgroMaPe,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Ing. Ján Hrompa (, e-mail:
job.agromape@gmail.com)

21.11.2019

za mesiac (od
1040)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riadenie obchodnej činnosti spoločnosti
- Reprezentácia spoločnosti a zodpovednosť za jej obchodné
výsledky.
- Manažovanie činnosti zamestnancov
- Supervízia jednotlivých k účových projektov
- Komunikácia s obchodnými partnermi
- Tvorba obchodnej stratégie a plánu tržieb, stanovovanie
obchodných
podmienok pre zákazníkov
- Plánovanie obchodných cie ov
- Spracovávanie analýz predaja služeb, obratu a plnenie plánu
tržieb
- Prezentovanie komplexných služieb a riešení klientom
- Uzatváranie zmlúv o spolupráci a následná starostlivosť o
k účových zákazníkov
- Zodpovedanie za dosahované obchodné výsledky spoločnosti
- Koordinácia obchodných a realizačných aktivít firmy.
- Vedenie obchodných rokovaní a schôdzok, účasť na obchodných
poradách.
- Vyhodnocovanie dosahovania cie ov zamestnancov spoločnosti
- Vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej
stratégie s
cie om maximalizovať objem predaja poskytovaných služieb a
výnosov
- Optimalizácia portfólia ponúkaných služieb v súlade s vývojom
trhu a
konkurencie
- Priebežná analýza trhu: monitorovanie konkurencie, trendov,
cien,
k účových zákazníkov
- Vedenie a nábor nových zamestnancov spoločnosti
- Starostlivosť o existujúcich klientov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Obsluha CNC
stroja (1)

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

(tel.: 044/5474942, 044/5474941, email: tepron@tepron.sk)

21.12.2018

za mesiac (od
600)

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

Obsluha a služby
pre zákazníkov
ČS (2)

Jozef Boroš BOKO(OMV Hybe
Sever D1 smer ZA ,
Hybe, 03231)

(, e-mail:
retail.SK.2354@omv.com)

20.11.2019

za hodinu (od
3,83)

Stredné odborné
vzdelanie

Odborný
predajca /
predajkyňa (1)

LIMEX ČR, s.r.o.,
organizačná
zložka(Kamenné pole
4557/12, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Katarína Špendelová (, e-mail:
katarina.spendelova@kobercetren
d.sk)

14.11.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte obchodného ducha?
H adáme spo ahlivého kolegu/kolegyňu, ktorý postúpi po cielenom
koučovaní na pozíciu:
Odborný poradca – umožníme Vám osvojiť si všetky odborné
znalosti a schopnosti pri aktívnom vedení predajného rozhovoru so
zákazníkom.

Opatrovate
starších osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti, v
teréne (2)

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

Mgr. Martin Šimovček (tel.:
044/5280470, e-mail:
ic@liptovskyjan.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie starších a odkázaných osôb v
domácnosti.

Opatrovate /ka
(1)

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

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

13.11.2019

za hodinu (od
729)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate v zariadení CSS.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC stroja. Vhodní UoZ: UoZ vo
veku 15-29 rokov v evidencii min. 6 mesiacov (môže byť aj menej).

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, predaj tovaru v
shope a gastre, práca s registračnou pokladňou a terminálom,
dokladanie tovaru, udržiavanie čistoty na ČS.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Opatrovate /ka
(1)

Domov sociálnych
služieb a špecializované
zariadenie Liptovský
Hrádok(Pod lipami
105/16, Lipt.Hrádok,
03301)

Opatrovate /ka
(3)

(tel.: 044/5225137, e-mail:
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

16.5.2019

za mesiac (od
669)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate

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

(tel.: 044/5570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

28.8.2019

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka - opatrovanie seniorov

Opatrovate ka (1)

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

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

30.7.2019

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Opatrovate ka (2)

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

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

27.2.2019

za mesiac (od
637)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní
občanov vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb
vyžadujúce fyzickú prácu. Kurz opatrovate ov min. 220 hodín.

Operátor (10)

ESOX - PLAST,
s.r.o.(Uhorská Ves 170,
Liptovský Ján, 03203)

Ing. Eva Horváthová (tel.:
+421445207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

18.10.2019

za hodinu (od
3,05)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca u strojov na výrobu plastových
výliskov
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov
- montáž dielov do podzostáv a zostáv

Operátor (8)

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

(tel.: 044/5207178, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

2.4.2019

za hodinu (od
3,05)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor - práca u strojov na výrobu
plastových výliskov
Zamestnávate pre 1 pracovné miesto potrebuje uchádzača
spĺňajúceho kritérium: vek do 29 rokov a evidencia na UPSVaR
minimálne 6 mesiacov

Operátor (9)

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

(tel.: 044/5207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

29.4.2019

za hodinu (od
3,05)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor - práca u stojov na výrobu
plastových výliskov
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 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 obsluha CNC (1)

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

Andrea Majerčiaková (tel.: 0915
216 208, e-mail:
andrea.majerciakova1@inter.ikea
.com)

24.10.2019

za mesiac (od
777)

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 CNC
(1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor CNC
trieskového
obrábania
(sústružník) (1)

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

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

9.10.2019

za hodinu (od
3,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Operátor NC
strojov ohýbanie (4)

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)

16.7.2019

za hodinu (od
3,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

34

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom zaškolení a oboznámení sa s
procesmi a podmienkami výroby a absolvovaní adaptačnej praxe:
- obsluha prideleného stroja – CNC
- nastavenie a údržba stroja pod a požiadaviek výroby
- zodpovednosť za splnenie denného výkonu v požadovanej kvalite
- aktívna účasť v projektoch neustáleho zlepšovania
- práca s platnou výrobnou dokumentáciou
- nasledovanie schválených technologických postupov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC strojov, programovanie,
meranie a kontrola výrobkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha CNC trieskového obrábacieho
stroja
- Programovanie a príprava nástrojov
- Pravidelná údržba stroja
- Hospodárenie s náradím
- Poriadok na pracovisku
- Spolupráca s technológom
- Tvorba programov pre CNC obrábacie centrá
- Ovládanie meracej techniky
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Programovanie a obsluha NC strojov
TRUMPF
Práca na ohýbacích lisoch TRUMPF
Ohýbanie výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou a
technologickým postupom

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 vo
výrobe (3)

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

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

27.4.2019

za mesiac (od
545)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vizuálna kontrola, montáž, balenie
plastových výliskov.

Operátor výroby
- NC - ohýbanie
(2)

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

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

17.9.2019

za hodinu (od
3,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha ohraňovacieho automatu Panel
Bender
- obsluha ohraňovacích lisov TRUMPF
- ohýbanie výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou a
technologickým postupom

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha dierovacích / vysekávacích lisov
TRUMPF,
- dierovanie / vysekávanie výrobkov v súlade s výkresovou
dokumentáciou a technologickým postupom.

Operátor výroby
- dierovanie (2)

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

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

20.11.2019

za hodinu (od
3,5)
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Termín výberového konania u zamestnávate a:
18.11.2019 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti TESLA Liptovský
Hrádok

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Operátor výroby
na TPP v LM (5)

MAHAX Slovakia, s. r.
o.( Palugyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Operátor výroby
nábytku (1)

Operátor výroby
nábytku (10)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Dana Chovancová (tel.:
+421948732714, e-mail:
presov@mahax.sk)

28.10.2019

za mesiac (od
576)

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

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

Andrea Majerčiaková (tel.: 0915
216 208, e-mail:
andrea.majerciakova1@inter.ikea
.com)

24.10.2019

za mesiac (od
710)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Podie ať sa na výrobe nábytku pod a
konkrétneho pracovného zaradenia na jednotlivých pracoviskách v
1-3 zmennej prevádzke vo výrobe v rámci závodu na výrobu
škárovky alebo závodu na výrobu nábytku.

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

Ing. Lena Krá ová (, e-mail:
lenka.kralova1@inter.ikea.com)

26.8.2019

za hodinu (od
4,35)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom oboznámení sa s
podmienkami výroby a zapracovaní podie ať sa na výrobe nábytku
z masívneho dreva pod a konkrétneho pracovného zaradenia na
jednotlivých pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe v
rámci závodu na výrobu škárovky alebo závodu na výrobu
nábytku.

36

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - H adáme zamestnancov do 2-zmennej
prevádzky v Liptovskom Mikuláši.
- Práca pre automobilový priemysel na 12- hodinové zmeny(rannánočná) 2
dni vo na
- Kontrola kvality vyrobených plastových dielov na montážnej
linke.
- Nenáročná práca v stoji.
- Práca v príjemnom prostredí.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Operátor výroby
v
elektrotechnicko
m priemysle (40)

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

Operátor výroby
vo výrobe
plastových
dielcov (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Ing. Ingrid Grebecová (tel.:
+421903554814, e-mail:
info@managementsolutions.sk)

12.11.2019

za hodinu (od
3,7)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.

STAFF AG, a.
s.(Palugyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Jozef Brunovský (tel.:
+421948950910, e-mail:
bratislava@staffag.sk)

6.11.2019

za mesiac (od
545)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulácia s výrobkami (prekladanie,
nakladanie, vykladanie, balenie)
- čistenie a brúsenie výrobkov
- kontrola priebehu výrobného procesu a kvality výroby
- sledovanie a dodržiavanie stanoveného výkonu strojov a zariadení
- iné manipulačné a obslužné práce vo výrobe
- montážne práce

Operátor/ka (2)

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

(tel.: 044/5207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

13.2.2019

za hodinu (od
3,05)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov- odoberanie výliskov, ich vizuálna kontrola, ukladanie...
Uvedené pracovné pozície sú vhodné pre UoZ do 29 rokov veku s
evidenciou na ÚPSVaR min. 6 mesiacov. Požadujeme manuálnu
zručnosť.

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (30)

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

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

3.12.2019

za hodinu (od
3,33)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Operátor/ka
stroja na rezanie
dreva a gu atiny
(4)

PD LIPTOV,
družstvo(Partizánska
Ľupča 435, Partizánska
Ľupča, 03215)

Operátor/ka
výroby (8)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Kamila Čintalanová (, email:
pdliptovdruzstvo@gmail.com)

8.10.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

LOKWOOD
s.r.o.(Krá ova Lehota 2,
Krá ova Lehota, 03233)

(tel.: 0918 936 992, 0905 181 121,
e-mail: vilkovsky@lokomat.sk,
petrikova@lokomat.sk)

6.3.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nanášanie a skladanie súborov dýh a ich
vkladanie/vykladanie do/z lisu, formatovanie zlisovaných preglejok
na presný rozmer, brúsenie preglejok, strihanie dyhy, zosadzovanie
dyhy, stohovanie nastrihanej dyhy.

Operátor/ka
zariadení v
práčovni a
čistiarni (2)

LIPRA,
s.r.o.(Zápotockého
1232, Liptovský
Mikuláš, 03101)

PhDr. Zdenka Lapákova (, e-mail:
lipra@lipra.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátorka zariadení v práčovni a
čistiarni obsluhuje pracie stroje, žehliče - vkladá bielizeň do žehliča
a následne skladá , dávkuje pracie, prípadne dočisťovacie
prostriedky. Triedi špinavú alebo čistú bielizeň. Vykonáva práce
súvisiace s balením, prípadne skladovaním bielizne.
Priemerná hrubá mzda od 600,-€

Opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

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

Ing. Milan Vozár (tel.:
+421445586120, e-mail:
udolie@isternet.sk)

4.11.2019

za hodinu (od
3,59)

Stredné odborné
vzdelanie

Ošetrovate HD
(1)

AGRONOVA Liptov,
s.r.o.(Liptovská
Sielnica 176, Liptovská
Sielnica, 03223)

Ing. Pavel Kantík (tel.: +421 44
559 72 13, e-mail:
agronova@citycom.sk)

30.7.2019

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • príprava vstupného materiálu na rezanie,
• obsluha strojov a zariadení na rozmietanie (rozrezanie) priziem,
• obsluha strojov a zariadení na rezanie gu atiny,
• nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na rezanie,
• posudzovanie kvality a kontrola polotovarov pri rezaní,
• posúdenie stavu pripravenosti pracoviska, volenie vhodných
pracovných postupov a materiálov na prípravné práce, na ručnú a
strojovú prípravu,
• výstupná kontrola výrobkov z procesu rezania (napr. hranoly,
fošne, dosky),
• operatívne riešenie vzniknutých problémov s cie om
minimalizovať riziká a škody,
• zabezpečenie revízie strojných a technických zariadení,
• dodržiavanie technologického postupu a BOZP na pracovisku

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych strojov a
zariadení

Dátum nástupu: Ihneď ; ošetrovanie HD, pasenie, kŕmenie,
pomocné práce na farme

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

10.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
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
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
850)

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

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

Ošetrovate
hovädzieho
dobytka (2)

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

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

2.12.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; práce spojené s ošetrovaním,
kŕmením teliat

Ošetrovate /ka,
dojič/ka oviec (1)

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

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

28.10.2019

za hodinu (od
3,2)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

PRACOVNÍČKA
V SYRÁRNI (2)

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

Ing. Jana Lehotská (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

12.4.2019

za mesiac (od
670)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Efektívne spracovanie ovčieho resp.
kravské mlieko na výrobky.
- rozdelenie výrobkov pod a sortimentu, pripraviť tovar na
expedíciu v požadovanom termíne.
- Dodržiavať stanovené a určené : smerno – technologické postupy,
normy, receptúry.
- Dodržiavať všeobecné nariadenia : EÚ, Potravinový kódex SR.
- Dodržať požadovanú kvalitu výrobkov. Kvalitu kontrolovať
meraním teplôt, meraním pH, ale predovšetkým senzoricky.
Dodržiavať vypracovaný plán HACCP v ňom predovšetkým :
- monitoring kontrolných kritických bodov,
- plán hygieny a sanitácie,
- osobnú hygienu,
- zásady práce a pracovných tokov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Peciar (3)

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

(tel.: 0918 347 829, e-mail:
lippek@lippek.sk)

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zoraďovanie a príprava jednotlivých
liniek a pecí na prevádzku a kontrola ich chodu, správne sádzanie
do pece, vypekanie a chladenie výrobkov, príprava výrobkov na
expedíciu. Požadujeme: základné znalosti PC, internet;
samostatnosť, vedenie kolektívu, zodpovednosť, spo ahlivosť.

Pekár/ka (3)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Plavčík (2)

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

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

7.8.2019

za mesiac (od
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Plavčík - vykonávanie dozoru na bazéne.
Potrebné vlastniť certifikát - plavčík.

Plavčík zachranár v
hotelovom
wellness centre
(2)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

19.7.2019

za mesiac (od
640)

Stredné odborné
vzdelanie

Plánovač výroby
(1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zadávanie výrobných objednávok do
systému SAP, ich potvrdzovanie na základe materiálovej
dostupnosti a výrobných kapacít
- Súčinnosť pri vytváraní výrobného plánu
- Monitorovanie stavu výrobných zákaziek
- Komunikovanie s oddeleniami nákupu, výroby , skladu,
inžinieringu, kvality, podpory predaja

Podlahár pomocník bez
praxe (2)

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

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

11.11.2019

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž podláh.

40

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Plavčík - záchranár v hotelovom wellness
centre
Doh ad nad bezpečnosťou pri bazénoch a atrakciách, poskytovanie
prvej pomoci, vedenie záznamov o úrazoch, kontrola kvality vody vedenie evidencie, sanitácia a dezinfekcia bazénov a ich okolia.
Požadujeme zodopovednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť
dokladovanú aktuálnym Výpisom z registra trestov, dobrý
zdravotný stav.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Pokladník v
predajni Važec
(1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

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

30.8.2019

za mesiac (od
320)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník/čka Beňadiková (1)

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

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

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pokladník/čka Liptovský
Hrádok (1)

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

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

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pokladník/čka Liptovský Ján (2)

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

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

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pokladník/čka na
pokladni, výdaj
jedál (1)

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

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

22.1.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca spojená s výdajom jedál a práca s
pokladňou. Miesto výkonu práce: OC STOP SHOP Liptovský
Mikuláš.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok , 03301)

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

19.3.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne - pravá ruka
kuchára pri príprave jedál, varenie zamestnaneckej stravy,
umývanie riadov, udržovanie poriadku v kuchyni, atď,

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

13.8.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

4.11.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

41

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pod a pokynov šéfkuchára,
kuchára, nadriadeného.
Čistenie zeleniny, udržiavanie čistoty a poriadku v kuchyni a
skladoch, pomoc pri príprave jedál, umývanie riadu, príprava
raňajok.
Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni pri výdaji jedla,
pri jeho príprave, umývanie riadu, čistenie chladničiek, čistenie
pracovných plôch, zúčastnovanie sa na sanitáciách a iné práce
pod a požiadaviek prevádzky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

(tel.: 0911489946, e-mail:
info@lhpoint.sk)

8.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni.
Umývanie riadov, čistenie zeleniny, výpomoc pri pomocných
prácach na prípravu jedál.

Pomocná sila do
kuchyne (2)

Intergal EU,
s.r.o.(Nám.mieru 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Milan Petran (tel.:
+421911575250, e-mail:
milan@petran.sk)

1.10.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, čistenie
zeleniny, umývanie riadov, pomocná kuchárka.

Pomocná sila do
kuchyne (2)

Stredná odborná škola
polytechnická(Demäno
vská cesta 669,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Gabriela Štefaničiaková
(tel.: +421905188112, e-mail:
rzdemanovka@polytechnika.sk)

20.11.2019

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Pomocná sila v kuchyni v rekreačnom
zariadení Demänovka pri Strednej odbornej škole polytechnickej.
Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu.
Potrebný zdravotný preukaz.

Pomocná sila v
hoteli (4)

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

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

10.12.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

Borová Sihoť,
s.r.o.(SNP 200, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

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

20.11.2019

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, pomoc pri
príprave pokrmov, príprava jednoduchých pokrmov.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.: +421
918 663 229, e-mail:
info@svatojanskykastiel.sk)

19.11.2019

za hodinu (od
5)

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

Pomocná sila v
kuchyni (3)

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

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

18.10.2019

za mesiac (od
730)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce v kuchyni, príprava
raňajok, starostlivosť o čistotu a poriadok v kuchyni, umývanie
riadu

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Pomocná sila v
kuchyni (3)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
730)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Pomocník v
kuchyni (1)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

3.12.2019

za mesiac (od
600)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila do kuchyne, ponúkame aj
ubytovanie a príspevok na dopravu

Pomocník v
kuchyni (1)

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

6.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

23.10.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

14.10.2019

za mesiac (od
530)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

2.12.2019

za mesiac (od
740)

Základné
vzdelanie

Pomocník v
kuchyni (1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.:
+421915836120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

22.9.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

aspoň 6
mesiacov

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

Dátum nástupu: Ihneď ; výdaj jedál

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Pomocné práce v kuchyni, čistenie
zeleniny, pomoc pri príprave jedál, umývanie riadov, udržiavanie
čistoty v kuchyni aj v skladoch.

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

20.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Pomocný Kuchár
(5)

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

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

13.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný Kuchár
sezóna 2019-2020
(5)

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

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

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný kuchár
(1)

Martin
Černoch(Hradná 340,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alena Debnárová (tel.:
0911489946, e-mail:
info@lhpoint.sk)

7.11.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný kuchár
(2)

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

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

5.9.2019

za mesiac (od
620)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
kuchár /
kuchárka v
penzióne (1)

LIMBA LIPTOV s. r.
o.(Jánska dolina 2070,
Liptovský Ján, 03203)

Martin Tvrdoň (tel.:
+421908878775)

7.11.2019

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

44

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, dezertov, šalátov,
obedového menu.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupracuje pri výrobe jedál, obsluhuje
kuchynské stroje, vykonáva ostatné práce pod a pokynov kuchára.

Dátum nástupu: 15.12.2019 ; Nie je nutné byť vyučeným kuchárom,
práca v kuchyni by však záujemcu mala baviť.
Pracuje sa na týždňové smeny. Ubytovanie a strava zabezpečené na
penzióne zdarma.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocný kuchár
v Jasnej (1)

HRQ SK s. r. o.(Jasná
1, Demänovská Dolina,
03101)

Kontakt u zamestn.

Matúš Taraš (tel.: +421903 597
904, e-mail:
matus.taras@hrqgroup.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

31.5.2019

za mesiac (od
900)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne,
servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob,
hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa
na plánovaní večerného, denného menu.Príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár. Podie anie sa na plánovaní večerného, denného menu.
Úzka spolupráca zo šéfkuchárom.
Základná mzda od 690€ do 900€ brutto + štvrťročné odmeny,
príplatky za prácu v sobotu, nede u, sviatky v zmysle Zákonníka
práce a podnikovej kolektívnej zmluvy
Poskytujeme možnosť stravovania, lyžovania a rozsiahly sociálny
program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a výhod ).
Požadujeme: prax v odbore min. 1 rok, profesionálny a zodpovedný
prístup k práci, dobré organizačné schopnosti, dôslednosť,
samostatnosť, pracovitosť, dobrý zdravotný stav a hygienické
minimum.

Pomocný
kuchár/
kuchárka,
pomocná sila (1)

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

Dasa Safarikova (tel.:
+421902801602, e-mail:
safarikova@penzionlarion.sk)

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník na
stavbe (1)

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

(, fax: +421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

26.11.2019

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník v
hotelierstve (1)

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

Ing. Imrich Zachar (, e-mail:
imrich.zachar@technopress.sk)

21.10.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava ubytovacích priestorov pre hostí,
upratovanie zastielanie

Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

29.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, obsluha myčky, čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku a
čistoty v areály hotela.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná náplň: pravá ruka hlavného
kuchára, pomáha pri príprave jedál teplej i studenej kuchyni,
čistenie zeleniny, umývanie riadov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné stavebné práce
- búracie práce
- miešacie práce
- nosičské práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

24.9.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

1.10.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník v
rastlinnej výrobe
(1)

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

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

12.8.2019

za hodinu (od
2,99)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obslužné a manipulačné práce vo výrobni
kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá.

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)

12.11.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v stolárskej dielni pri
príprave, výrobe a montáži nábytku

Pomocný
robotník v
pekárni (3)

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

(tel.: 0903 340 391, e-mail:
mipek@stonline.sk)

27.2.2019

za hodinu (od
3,5)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
robotník v
pekárni - práca
na jednu zmenu
(1)

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

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

9.10.2019

za hodinu (od
3)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
robotník v
pekárni - práca
na tri zmeny (5)

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

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

9.10.2019

za hodinu (od
3,5)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe chleba a pečiva.

Pomocný čašník
(4)

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

6.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocný/á
pracovník/čka v
drevospracujúcej
výrobe (2)

PD LIPTOV,
družstvo(Partizánska
Ľupča 435, Partizánska
Ľupča, 03215)

Pomocný/á
stavebný/á
pracovník/čka (1)

Pomocný/á
účtovník/čka (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Kamila Čintalanová (, email:
pdliptovdruzstvo@gmail.com)

8.10.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • podávanie a odoberanie drevnej hmoty
na spracovanie
• triedenia a ukladanie reziva
• páskovanie a počítanie výrobkov pred expedíciou
• pomocné prípravné, obslužné, manipulačné práce
• podávanie a prenášanie pracovného náradia
• jednoduché montážne práce
• starostlivosť o čistotu a údržbu pracovného náradia a strojov
• zabezpečenie poriadku na pracovisku po ukončení prác
• dodržiavanie technologického postupu a BOZP na pracovisku

PD LIPTOV,
družstvo(Partizánska
Ľupča 435, Partizánska
Ľupča, 03215)

Mgr. Kamila Čintalanová (, email:
pdliptovdruzstvo@gmail.com)

7.10.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vykonávanie pomocných prípravných
prác
• Príprava náradia a techniky pod a charakteru pracovných
činností
• Spolupráca pri výkone náročnejších stavebných prác
• Manipulácia so stavebným materiálom
• Čistenie strojov a zariadení, spolupráca pri ich údržbe, ako aj pri
manipulačných prácach so stavebnými hmotami, materiálmi a
výrobkami
• Udržiavanie poriadku v mieste realizácie zákazky
• Dodržiavanie stanovených pracovných postupov a predpisov
BOZP na pracovisku

AgroMaPe,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Ing. Ján Hrompa (, e-mail:
job.agromape@gmail.com)

22.11.2019

za mesiac (od
728)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava účtovných podkladov
- Spracovávanie podkladov pre senior hlavného účtovníka
- Odpovedanie na menej odborné otázky klientom a zamestnancom
- Účtovanie účtovných prípadov v účtovnom programe
- Samostatné riešenie bežných účtovných operácií v rámci
jednoduchého a/alebo podvojného účtovníctva
- Riešenie náročnejších účtovných operácií pod doh adom
skúsenejšieho účtovníka.
- Príprava podkladov pre štatistický úrad
- Plnenie operatívnych úloh pod a pokynov hlavného účtovníka
- Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa
účtovníctva
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 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

Pomocný/á
účtovník/čka (2)

AgroMaPe,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Ing. Ján Hrompa (, e-mail:
job.agromape@gmail.com)

22.11.2019

za mesiac (od
728)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava účtovných podkladov
- Spracovávanie podkladov pre senior hlavného účtovníka
- Odpovedanie na menej odborné otázky klientom a zamestnancom
- Účtovanie účtovných prípadov v účtovnom programe
- Samostatné riešenie bežných účtovných operácií v rámci
jednoduchého a/alebo podvojného účtovníctva
- Riešenie náročnejších účtovných operácií pod doh adom
skúsenejšieho účtovníka.
- Príprava podkladov pre štatistický úrad
- Plnenie operatívnych úloh pod a pokynov hlavného účtovníka
- Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa
účtovníctva

Poštový
doručovate (5)

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

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

19.11.2019

za mesiac (od
590)

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

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

Poštový
doručovate Liptovský
Mikuláš 1 (3)

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

Gabriela Bičanová (tel.:
+421415126251, e-mail:
bicanova.gabriela1@slposta.sk)

23.10.2019

za mesiac (od
590)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie zásielok, letákov, tlače a
finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho
rajóna, oznamovanie zákazníkom, uloženie zásielok na pošte,
príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, poskytovanie
informácií o produktoch SP, a. s., ponuka produktov SP, a. s.,
triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v
smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a
vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., podobných
alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového
doručovate a a pod.

Pracovník SBS
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

15.4.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby v Liptovskom
Mikuláši
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Pracovník
medzioperačnej
kontroly (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)

13.11.2019

za hodinu (od
4)

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

Pracovník
obsluhy
ohraňovacieho
listu (2)

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

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

6.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 07.01.2020 ;  kontrola 1.kusa zložitých výrobkov
pod a technickej dokumentácie
 vykonávanie štatistickej a náhodnej medzioperačnej a výstupnej
kontroly
 štatistická, náhodná výstupná kontrola výrobkov pod a platných
„check listov“
 kontrola dodržiavania technologickej disciplíny pracovníkmi
 kontrola dodržiavania pracovných postupov počas výroby
výrobkov
 kontrola vykonávania kontrolných operácií/autonómnej kontroly
pod a pracovného postupu
 meranie výrobkov na 2D/3D meracom zariadení
 spolupráca pri nábehu nových výrob a projektov
 spolupráca pri meraní vzoriek pod a výkresovej dokumentácie
 vystavovanie protokolov z merania vzoriek
 spolupráca pri príprave podkladov pre PPAP dokumentáciu na
vzorky
 riadenie nezhodného výrobku
 evidencia nezhodných výrobkov
 vystavovanie oznámení o nepodarku
 identifikácia a separovanie nezhodných výrobkov z výrobného
procesu
 spolupráca pri určovaní koreňových príčin zistených nezhôd
počas výrobného procesu
 spolupráca pri prijímaní nápravných opatrení s technickou
kanceláriou, výrobným technológom
 kontrola dielov pred odoslaním a vrátením z kooperácie
 spolupráca pri posudzovaní vrátených reklamovaných výrobkov
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha ohraňovacieho lisu
- zodpovedá za vykonávanie poverených prác v stanovených
termínoch a požadovanej kvalite

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Pracovník
odoberania a
balenia výrobkov
(1)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
3,65)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - odoberanie a balenie hotových výrobkov
od stroja a ich ukladanie pod a baliaceho predpisu
- vkladanie výrobkov do baliacej linky
- vyberanie výrobkov z baliacej linky
- zodpovedanie za chod baliacej linky
- ostatné pomocné práce pri lisovaní výrobkov

Pracovník v
kovovýrobe (3)

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

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

14.5.2019

za mesiac (od
666)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
potravinárstve
(1)

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

(tel.: 0911457333, e-mail:
vyroba@restartburger.com)

14.5.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v potravinárstve. Výroba
polotovarov a potravinových výrobkov.
- potrebný zdravotný preukaz

Pracovník v
sklade (3)

GERGONNE
SLOVENSKO s.r.o.(Za
mostom 1010/21,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Ing. PaedDr. Martin Stehura (tel.:
+421908241585)

8.10.2019

za mesiac (od
710)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem materiálu a jeho fyzická kontrola
- práca s VZV
- evidencia materiálu v PC systéme skladového hospodárstva
- riadenie a dokumentovanie tokov základného materiálu a
hotových výrobkov
- aktualizovanie stavov skladov v systéme
- inventúra skladov základného materiálu a hotových výrobkov
- príprava odosielaných hotových výrobkov, kontrola pod a
objednávky, meranie, váženie a označenie zásielky
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 ; - 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).

Pracovník
údržby strojov a
zariadení (4)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
4,44)

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

Pracovník/-čka
na obsluhu linky
na výrobu
jemného pečiva
(2)

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

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

11.11.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na výrobu jemného pečiva.

Pracovník/čka v
práčovni (1)

PRADEM,
s.r.o.(Demänová 158,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907 382 819, e-mail:
tatianabernikova1@gmail.com)

27.2.2019

za mesiac (od
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie a manglovanie bielizne. Uvedené
pracovné miesto bude preobsadené v rámci §50, vhodní UoZ: UoZ
v evidencii úradu práce minimálne 3 mesiace+ musia mať jedno zo
znevýhodnení uvedených v § 8 zákona o službách zamestnanosti.

Pracovníčka,
pracovník v
bufete (1)

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

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

4.12.2019

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Praktická sestra
(1)

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

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

25.9.2019

za mesiac (od
699)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti pri
ošetrovate skej starostlivosti, hlavne pri uspokojovaní Bio-psychosociálnych služieb pacientov v zariadení sociálnych služieb.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Požad.
prax
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Predajca
(Liptovský
Mikuláš) (1)

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

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

17.10.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Predajca
životného a
neživotného
poistenia
Námestovo,
okolie (2)

Tatiana
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

8.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.
Práca v spoločnosti s 25 ročnou históriou na Slovensku. Pravidelné
školenia zadarmo, bonusy, cie ové prémie, flexibilný pracovný čas.
Široké portfólio produktov. Nadštandardné odmeňovanie. Možnosť
pracovať aj popri zamestnaní. Bezkonkurenčné produkty.

Predajca
životného a
neživotného
poistenia
Tvrdošín, okolie
(2)

Tatiana
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Milan MEDVECKÝ (tel.:
+421944 160 832, e-mail:
milan.medvecky@wuestenrot.sk)

17.9.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.

Predavač v
obchodnej
prevádzke (2)

MIPEK
s.r.o.(Demänovská 745,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

3.12.2019

za hodinu (od
3,8)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj chleba, pekárenských výrobkov a
doplnkového potravinového sortimentu

Predavač/ka (1)

ALIMENTO, s. r.
o.(Námestie
oslobodite ov 65/6,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0903 569 069, e-mail:
spankovamarta@gmail.com)

10.4.2019

za mesiac (od
530)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka - obsuha zákazníkov za
výdajným pultom, príprava surovín do výdajných pultov

Predavač/ka (1)

Ingrid Pastoreková
Hegyiová(Ul. 1 mája
41, Liptovský Mikuláš,
03101)

Ingrid Pastoreková Hegyiová (, email: okay_141@okaysk.eu)

16.9.2019

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj tovaru, podpora nákupu a pomoc
pri výbere správneho tovaru pod a požiadaviek zákazníka,
- poradenstvo a predaj splátok zákazníkom,
- starostlivosť o predajňu (ochrana tovaru a majetku na predajni,
vykladanie, vystavenie a starostlivosť o tovar a majetok predajne),
- riešenie reklamácií,
- podpora pri tvorbe nových cenníkov a predajných akcií na
predajni,
- plnenie ďalších primeraných úloh pod a pokynov nadriadeného.
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Prevádzkový
vedúci
reštaurácie v
Holiday Village
Tatralandia (1)

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

(tel.: 0904751887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

12.9.2019

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovať prevádzku na F&B úseku po
organizačnej, kvalitatívnej, odbornej a technickej stránke s cie om
jeho efektívneho fungovania, spokojnosti klientov a maximálneho
zisku, podnecovať a prinášať návrhy na doplnenie a rozvoj
produktov a služieb hotela a obchodno marketingových aktivít s
cie om dosiahnuť obsahové aj imidžové líderstvo na trhu,
pripravovať podklady pre rozpočet hotela a kontrolovať efektívne
vynakladanie finančných prostriedkov s cie om neprekročenia
stanoveného rozpočtu na F&B úseku, riadiť stav zásob s cie om
optimalizovať cash-flow, Monitorovať a rozvíjať dodržiavanie
vnútorných smerníc, pracovných postupov, manuálov a štandardov
s cie om efektívneho využívania zamestnancov, viesť pracovný tím
a zodpovedať za organizovanie a riadenie udských zdrojov v súlade
s platnými právnymi predpismi.

Prijmací technik
(2)

UNICAR, s.r.o.(1. mája
68, Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Brtáň (tel.: +421905810292)

25.11.2019

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 13.01.2020 ; Príjem zákaziek do autoservisu,
vybavovanie garančných zákaziek, vybavovanie servisných
zákaziek a poistných udalostí, agenda zákazníkov a ich
spracovanie a oslovovanie, práca s databázou klientov, aktívny
predaj pri servise, odborná zručnosť v problematike servisu
automobilov,

Procesný inžinier
(1)

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

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

6.11.2019

za mesiac (od
950)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a projektovanie technickej
výrobnej 3D dokumentácie k produktom firmy
- komunikácia s výrobnými pracovníkmi a procesnými
pracovníkmi pri príprave a tvorbe dokumentácií

Projektový
manažér a
koordinátor
stavby (10)

REAL ESTATE
SLOVAKIA,
s.r.o.(Ulica 1. mája
1960/54, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Jana Kucháriková (tel.:
+421911561139, e-mail:
jkucharikova@xhome.sk)

13.3.2019

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; koordinovanie prác na stavbe, koordinácia
profesistov a pomocných pracovníkov, vyh adávanie a
zaobstarávanie pracovníkov na stavbu, kooperovanie s ostatnými
stavbyvedúcimi,
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre-Sales inžinier je povinný úzko
spolupracovať s celosvetovým tímom a podporovať rôzne úlohy v
oblasti back-office pre naše tímy globálneho predaja. Patrí medzi
ne najmä vytváranie nákladovo efektívnych BoM (Bill of Material)
a BoM kontrola. Medzi ďalšie zodpovednosti patrí zodpovedanie na
tendre (RFP) a plánovanie a návrh siete v programe Pathloss.

Proposal
Engineer (PreSales) (1)

Ceragon Networks
s.r.o.(Okoličianska
191/2, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Ing. Michal Šolc (tel.:
+421918935849, e-mail:
michal.solc@ceragon.com)

6.11.2019

za mesiac (od
1100)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Raňajkový
kuchár (1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
675)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Recepčná (1)

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

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

4.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Recepčná (1)

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

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

9.9.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace

Recepčná (1)

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

Martin Kral (tel.: +421948444990,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

21.10.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Recepčná (2)

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

6.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvádzanie hostí a uvádzanie hostí a ich
evidovanie v systéme, poskytovanie informácií hosťom, vybavovanie
telefonickej a mailovej komunikácie, administratíva spojená s
chodom recepcie.

Recepčná,
recepčný (1)

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

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

23.1.2019

za mesiac (od
800)

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s rezervačným systémom, kalkulácie
pobytov, komunikácia s hosťom, check in, check out.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v kuchyni hotela, príprava raňajok,
nárezov, šalátov a ostatné práce pri príprave jedál teplej a studenej
kuchyne, HACCP, sanitácia

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie plynulého chodu recepcie,
poskytovanie informácií hosťom, vybavovanie telefonickej a
mailovej komunikácie, check-in a check-out hostí, administratíva,
aktívny predaj hotelových služieb.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 ; - front-office rezortu, prvý kontakt s
klientom
- aktívna komunikácia so zákazníkom osobne, emailom, telefonicky
- práca s rezervačným systémom Ellipse
- práca s hotovosťou a platobným terminálom
- vystavovanie faktúr a účtov
- predaj doplnkových služieb a produktov
- poskytovanie informácií, starostlivosť o prezentáciu rezortu na
webových portáloch
- práca v denných aj nočných zmenách

Recepčná/
recepčný (2)

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

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

24.10.2019

za mesiac (od
780)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/
recepčný (2)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
640)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

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

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

2.9.2019

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčný (1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

(tel.: 0907524783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

19.8.2019

za mesiac (od
890)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná/ý - práca s ubytovacím
systémom, ubytovanie hostí, primárny kontakt s hosťom.

Recepčný/
recepcia (2)

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

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

2.10.2019

za hodinu (od
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné edministratívne práce,
ubytovávanie hostí.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recpecii hotela, ubytovanie hostí,
rezervácie, zmenárenská činnosť, predaj tovarov a služieb.

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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VPM
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/
recepčná (1)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina,
03251)

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
640)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčný/
recepčná (3)

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

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

18.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie

Recepčný/
recepčná (3)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie

Recepčný/á (1)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(2049 2049,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0905 264 060, e-mail:
prevadzka@hotelavena.sk)

2.5.2019

za mesiac (od
780)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á - ubytovanie hotelových hostí,
poskytovanie informácií, vybavovanie telefonických a emailových
rezervácií, komunikácia s klientmi, práca v programe HOREC
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Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recepcii hotela, ubytovanie hostí,
rezervácie, zmenárenská činnosť, predaj tovarov a služieb,
poskytovanie informácií

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Recepčný/á (1)

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

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

28.3.2019

za hodinu (od
3)

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

Recepčný/á (1)

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

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

26.3.2019

za mesiac (od
630)

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

Recepčný/á (1)

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

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

13.6.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á - pomocné administratívne
práce, ubytovávanie hostí...

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/á (1)

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

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Recepčný/á (1)

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

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

11.2.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovávanie/ odubytovávanie hostí ,
poskytovanie pomoci počas pobytu, vybavovanie mailovej agendy,
spravovanie rezervačného systému, fakturácia, predaj vstupného
do areálu a pod. Pracovné miesto vytvorené v rámci eurofondu a je
vhodné pre znevýhodneného UoZ pod a §8 Zákona o službách
zamestnanosti.

Rezačkár traktorista (2)

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

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

4.12.2019

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práce na po nohos. stroji - rezačka

Rezervačný agent
(2)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi, práca v
rezervačnom systéme.
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Riadiaci- vedúci
pracovník- THP
(1)

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

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

4.3.2019

za mesiac (od
960)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobný, projektový, ekonomický,
riadiaci vedúci pracovník. Osvedčenia/ certifikáty: Odborný lesný
hospodár, Lesný reprodukčný materiál.

SPA recepčný/á
(2)

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

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

7.8.2019

za mesiac (od
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; SPA recepčný/á - zabezpečuje plynulosť
chodu prevádzky masáží, hostí pri vstupe do wellness komplexu

Samostatný
kuchár Hotel
Pošta**** (3)

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

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

26.8.2019

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, dodržiavať všetky požiadavky dané HACCP a jednotné
zásady prípravy jedál.

Samostatný
účtovník (1)

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

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

5.9.2019

za mesiac (od
920)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Spracovanie miezd
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Servisný a
montážny
pracovník (1)

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

Mário Machovec (tel.:
+421902950402, e-mail:
mario.machovec@fivingtherm.sk)

9.8.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Servisný technik
IT (1)

Ing. Vladimír Čavoj InWell(Revolučná 5,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Ing. Vladimír Čavoj, CSc. (tel.:
+421905640204, e-mail:
vlado@inwell.sk)

30.11.2019

za mesiac (od
1500)

Vyššie odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Správa IT sietí, budovanie IT
infraštruktúr. Servis počítačov, tlačiarní. Inštalácie programového
vybavenia.

Servírka / Čašník
(1)

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

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.: +421
918 663 229, e-mail:
info@svatojanskykastiel.sk)

19.11.2019

za hodinu (od
5)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava reštaurácie, kaviarne na dennú prevádzku
- príprava bufetových raňajok
- objednávanie jedál a nápojov
- obsluhovanie hostí v súlade s gastronomickými zásadami
- príprava a obsluha klientov počas gastronomických akcií, školení,
konferencií, svadieb a pod.
- dodržiavanie jednotných zásad obsluhy so snahou o vysokú
úroveň poskytovaných služieb
- informovanie klientov o ponúkanom sortimente
- účtovanie konzumácie klientov, práca s registračnou pokladnicou
- evidencia stavu zásob na pridelenom stredisku

Sestra (1)

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

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

25.9.2019

za mesiac (od
788)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca pri
poskytovaní ošetrovate skej starostlivosti metódou ošetrovate ského
procesu v zariadeniach sociálnych služieb.

Sestra (2)

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

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

6.6.2019

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra - Práca sestry na oddelení
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Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž, opravy, servis
vzduchotechnických zariadení, klimatizačných jednotiek,
chladiacich a ventilačných jednotiek. Zostavenie a montáž
vzduchotechnického potrubia a jeho príslušenstva.
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Skladník (1)

ESOX - PLAST,
s.r.o.(Uhorská Ves 170,
Liptovský Ján, 03203)

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

2.10.2019

za hodinu (od
3,4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník (1)

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

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

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník (2)

ESOX - PLAST,
s.r.o.(Uhorská Ves 170,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 044/5207178, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

29.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník - výdaj materiálov do výroby,
zvážanie hotových výrobkov do skladu, zaskladňovanie

Skladník asistent hotelovej
prevádzky (1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
728)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie evidencie skadových zásob,
objednávanie tovaru potravinárskeho a ostatného tovaru, príjem a
výdaj tovaru, HACCP.

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (2)

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

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

16.10.2019

za mesiac (od
750)

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

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

Skladník(čka) vychystávač(pick
er) (5)

COOP LC SEVER,
a.s.(Družstevná 4503,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Stromková (tel.:
+421445475217, e-mail:
stromkova@lcsever.coop.sk)

10.10.2019

za mesiac (od
625)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práce spojené predovšetkým s
vychystávaním tovaru na expedíciu
- vyskladňovanie a manipulácia so zvereným tovarom, doplňovanie
tovaru do - - jednotlivých skladových zón
- obsluhovanie vysokozdvižných vozíkov

Skladník/ šofér
(1)

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

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

6.2.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a výdaj materiálu na
spracovanie do výroby,
- balenie hotových výrobkov pod a baliacich predpisov,
- zvážanie hotových výrobkov z výroby do skladu,
- zaskladnenie hotových výrobkov do skladových lokácií,
- evidencia toku materiálov a výrobkov do informačného systému.
aspoň 3
mesiace

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na expedícií a v sklade ,
rozvoz tovaru na určené miesto. Požadujeme: komunikatívnosť,
samostatnosť; zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve,
hygienické minimum.
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Skladový
manipulant /
vodič (1)

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

Kornélia Šimonová (tel.:
+421918449725, e-mail:
kornelia.simonova@eurostylesystems.com)

14.8.2019

za mesiac (od
750)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluha VZV,
• nakládka a vykládka kamiónov,
• zabezpečenie odvozu technologického odpadu z výroby na zberné
miesto zamestnávate a,
• zabezpečenie odvozu hotových výrobkov z výroby, ich
uskladnenie,
• prísun vratných obalov, komponentov a materiálu do skladu
prípravy výroby,
• prevoz hotových výrobkov, komponentov a obalového materiálu
medzi skladmi.

Stavebný
pracovník (1)

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

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

16.10.2019

za mesiac (od
630)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

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

Stavebný
robotník (1)

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

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

24.9.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba a opravy budovy, strojov a
zariadení spoločnosti, drobné stavebné opravy, ma ovanie interiéru
a exteriéru.

Stavebný
robotník (1)

M + M PREFA
s.r.o.(Vyšné fabriky
1710, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Miroslav Mezovský (tel.:
+421905793320, e-mail:
mezo11@azet.sk)

7.10.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stolár bez praxe
(2)

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

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

17.11.2019

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomoc v stolárskej dielni montáž
jednoduchých dielcov

Stolár/tesár (4)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na základe výrobno-technickej
dokumentácie - výroba a montáž nábytkových prvkov z
ve koplošných materiálov
- výroba jednoduché drevené schodiská
- drevené odvetrávané fasády a terasy
- plnenie úloh priameho nadriadeného
- správna výroba a dodržiavanie technologických postupov vo
výrobe
- dodržiavanie zásad v súlade s BOZP a požiarnej ochrany vo
výrobe
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Stomatológ (1)

MUDr. Jaroslava
Hlavačková,
s.r.o.(Pltnícka 5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0905 265 069, e-mail:
hlavackova.jara@imafex.sk)

12.2.2019

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Strojník na bager
(3)

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

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

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Strojník výrobnej
linky (20)

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

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

4.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Obsluha výrobnej linky, nastavovanie
jej parametrov, vizuálna kontrola, odoberanie vzoriek, spolupráca
s predákom a ostatnými pracovníkmi výroby.

Strojný zámočník
(1)

Cestné stavby
Liptovský Mikuláš,
spol. s r.o.(1. mája 724,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Iveta Guráňová (, e-mail:
guranova@cestnestavbylm.sk)

31.10.2019

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Strojný zámočník
- zvárač (2)

Kovum, s.r.o.(Závažná
Poruba 540, Závažná
Poruba, 03202)

Ing. Patrik Klepáč (tel.:
+421907321391, e-mail:
patrik.klepac@kovumlm.sk)

1.8.2019

za hodinu (od
5)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač, výroba oce ových konštrukcií.

Strážnik (2)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
870)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Stomatológ

Dátum nástupu: Ihneď ; strážna služba
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Eltek s.r.o.(Pálenica
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Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)
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12.11.2019

za mesiac (od
1200)
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Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
•
Vytvárať, vyhodnocovať a zlepšovať výrobné metódy.
•
Asistovať výrobnému manažérovi s analýzou a plánovaním
využitia pracovných síl, nároku na priestor a toku výroby z
h adiska maximálnej efektívnosti.
•
Konzultovať s oddelením Plánovania, Nákupu,
Technickým , Kvality, Testovania a s PAT tímom záležitosti
týkajúce sa konštrukcie výrobku a nástrojov na zabezpečenie
efektívnych metód výroby.
•
Predbežne odhadovať výrobné časy, požiadavky na
pracovníkov, a náklady, čo umožní manažmentu robiť rozhodnutia.
•
Konzultovať s manažmentom, inžinieringom a ostatnými
zamestnancami výrobné možnosti, plány výroby a iné h adiská na
podporu výroby
•
Organizuje a riadi každú výrobnú zákazku, JIT zákazku
( JUST IN TIME) alebo prototypy dodané v termíne s nulovými
defektmi.
•
Dopredu zaistí prísun adekvátnej práce aby stanovené ciele
boli splnené.
•
Konzultuje s výrobným manažérom požiadavky na
nadčasy z h adiska splnenia plánu výroby. Pripravuje potrebné
podklady na nadčasy pre ich schválenie výrobným manažérom.
•
Denne eviduje a aktualizuje dochádzku podriadených
prostredníctvom dochádzkového softvéru .
•
Eviduje a zhromažďuje doklady slúžiace ako podklad pre
evidenciu dochádzky ( dovolenkové lístky, navštívenky od lekára a
iné).
•
Číta a pracuje s údajmi z výkresov a špecifikácií,
výrobných postupov a noriem kvality, zmenových konaní, a
podpísaných červených korekcií.
•
Zabezpečuje a prehliada všetky používané dokumentácie.
•
Riadi sa všetkými postupmi a pracovnými inštrukciami,
ktoré aplikuje v procese výroby.
•
Distribuuje na montážnu linku vždy poslednú revíziu
BOMu a preveruje, či všetka výrobná dokumentácia je pripravená
pod a poslednej revízie BOMu.
•
Správa sa pod a firemnej politiky a postupov a dbá na to,
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Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

aby všetci zamestnanci konali pod a spomenutých požiadaviek.
•
Sledovať dátumy kalibrácie a údržby zariadení a nástrojov
a zabezpečiť, aby všetky nástroje a zariadenia boli pod kontrolou a
pracujú pod a špecifikácie ako je uvedené v procesnej
dokumentácii.
•
Trvale monitorovať kvalitu počas procesu montáže a
neustále klásť dôraz na prevenciu pred vznikom defektov a neustále
nabádať pracovníkov na samokontrolu na každom pracovisku.
•
Vydáva ZON správy o nezhodách v kvalite nájdených vo
výrobe.
•
Vydáva ZON správy o nezhodách v kvalite nájdených v
dokumentácii.
•
Spojí sa s príslušným systémovým inžinierom alebo
pracovníkom oddelenia kvality pri akejko vek nezhode/defekte v
kvalite výrobku.
•
Vykonáva presuny materiálu pre skompletizovanie
systémov aby sa predišlo nedostatkom (shortage) a aby zásoba
materiálu vo výrobe pre výrobné zákazky bola naplnená.
•
Vykonáva transakcie v SAP v súlade s routingom.
•
Kontroluje a udržiava všetku dokumentáciu pre výrobnú
zákazku a zabezpečuje aby sa vykonali všetky potrebné kroky
routingu, a aby boli prítomné všetky schválenia a podpisy.
•
Pridáva rectifiere do výrobkov v súlade s BOMom.
•
Vytvára ZON pre chybný materiál nájdený v procese.
Vytvára požiadavky pre dodatočné dodávky materiálu potrebné
ako náhrada za zmätky.
•
Vytvára ZON pre úpravy vo výkresoch, BOM-och,
nesprávnych množstvách, montážnych inštrukciách. Zmeny
konzultuje s príslušný
Sústružník (1)

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

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

7.5.2019

za mesiac (od
600)
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Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.
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Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

TRAKTORISTA
- KRMIČ (1)

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

Ing. Jana Lehotská (tel.:
+421911407497, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

12.4.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Technológ /
prípravár výroby
(1)

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

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

17.10.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - výber vhodných materiálov a
polotovarov
- príprava technologických postupov pre zákazkovú výrobu

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu a
prípravu
pelmeňov (4)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

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

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu pelmeňov
(4)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina, Dem. Dolina,
03251)

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina, Dem. Dolina,
03251)

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

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

Technológ
prípravy zdravej
výživy v
hotelovom
zariadení (4)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - kŕmenie kŕmnym vozom (hovädzí
dobytok, kone, highlandery)
- príprava kŕmnej dávky do kŕmneho voza
- práca s nakladačom pod a potreby

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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
prípravy zdravej
výživy v
hotelovom
zariadení (4)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina, Dem. Dolina,
03251)

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava zdravej výživy pre hotelových
hostí

Technológ
skúšania foriem
(1)

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

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

9.10.2019

za hodinu (od
3,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - nahadzovanie, zhadzovanie foriem
- zapojenie formy a zoradenie pracoviska
- nastavenie a optimalizácia parametrov
- výroba vzoriek, zaevidovanie parametrov a vzoriek
- zabezpečenie materiálu ku skúške
- návrhy na zlepšenia a úpravy foriem

Testovací technik
(8)

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

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

18.10.2019

za hodinu (od
4,35)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Thajský
masér/masérka
(1)

RENT
TECHNOLOGY, s. r.
o.(Žiar 500, Žiar,
03205)

Stanislav Krasničan (tel.:
+421910979580, e-mail:
s.krasnican@gmail.com)

20.11.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr.
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a
ich ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr.
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.
Dátum nástupu: 01.03.2020 ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 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

Trainee program
pre absolventov
na pozícii
zmenový majster
(1)

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

Andrea Majerčiaková (tel.: 0915
216 208, e-mail:
andrea.majerciakova1@inter.ikea
.com)

24.10.2019

za mesiac (od
1000)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie činností vo výrobe
- podpora a účasť na tvorbe denných výrobných plánov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riadenie a motivácia stredne ve kého pracovného kolektívu (cca
20-30 zamestnancov)
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného
kolektívu zamestnancov
- operatívna analýza a riešenie problémov ako aj čiastkových úloh
pod a zadelenia na jednotlivé oddeleniadodržiavanie noriem
interných postupov
- kontrola a zabezpečovanie kvality
- participácia na tvorba technologických postupov a pracovných
inštrukcií
- participácia na implementácií nových výrobkov do výroby a
modifikácií do výrobe
- participácia na kontrole, analýze a zlepšovaní procesov
- participácia na starostlivosť o linky a stroje a o príslušné
technologické zariadenia, programovanie, nastavovanie a
preventívna a občasná údržba technologických zariadení
- spolupráca s ostatnými oddeleniami podniku za účelom
zlepšovania výsledkov pod a KPI nastavených na oddelení
- dodržiavanie pracovného poriadku, pracovných inštrukcií,
procedúr, disciplíny a BOZP
- dodržiavanie poriadku a bežnej údržby na svojom pracovisku
- riadenie a motivácia stredne ve kého pracovného kolektívu (cca
20-30 zamestnancov)
- zodpovednosť za dosiahnutie stanovených výsledkov v
požadovanom množstve a kvalite
- aktívna účasť v projektoch neustáleho zlepšovania (Lean
Production, 5S, SMED... )
- zavádzanie nových pracovných metód a postupov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného
kolektívu zamestnancov

Traktorista (2)

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

Ing. Maroš Kmeť (tel.: 0903 127
005, e-mail: kmet@agro-racio.sk)

25.10.2019

za hodinu (od
3,1)

68

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Upratovačka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Petra Janičinová (tel.:
+421903144954, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

28.10.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Udržiavanie čistoty v pridelenom priestore
alebo objekte.
Vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov.
Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.
Čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení.
Vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov.
Vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie
prachu, zametanie, tepovanie a podobne).

Upratovačka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Petra Janičinová (tel.:
+421903144954, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

4.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Udržiavanie čistoty v pridelenom
priestore alebo objekte.
Vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov.
Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.
Čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení.
Vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov.
Vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie
prachu, zametanie, tepovanie a podobne).

Upratovačka (1)

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

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

5.11.2019

za mesiac (od
520)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Upratovačka (1)

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

(tel.: 0911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

25.7.2019

(-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka
Upratovacie práce v škole.

Upratovačka sanitárny
pracovník vo
wellness centre
(2)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

22.7.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka - sanitárny pracovník vo
wellness centre.
Upratovanie priestorov wellness centra v zmysle prevádzkového
poriadku - sanitácia, dezinfekcia, výmena bielizne.
Požadujeme zodpovednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť dokladovanú
aktuálnym Výpisom z registra trestov, dobrý zdravotný stav.
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce v hotelového typu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Upratovačka ZŠ
(1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03104)

PhDr. Eva Vondráková (tel.:
044/5533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

14.11.2019

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce.

Upratovačka
wellness (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; !Upratovanie priestorov prevádzky
wellness

Učite DEJ (1)

Základná škola s
materskou školou,
Demänovská ulica
408/4A, Liptovský
Mikuláš(Demänovská
ulica 408/4A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Emília Čudejková (, e-mail:
riaditelka.zsdemlm@gmail.com)

2.11.2019

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetov na II. stupni ZŠ zastupovanie počas dlhodobej PN

Učite TŠV (1)

Základná škola s
materskou školou,
Demänovská ulica
408/4A, Liptovský
Mikuláš(Demänovská
ulica 408/4A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Emília Čudejková (, e-mail:
riaditelka.zsdemlm@gmail.com)

2.11.2019

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetov na II. stupni ZŠ zastupovanie počas dlhodobej PN

Učite /ka SJL ANJ (1)

Základná škola s
materskou školou,
Demänovská ulica
408/4A, Liptovský
Mikuláš(Demänovská
ulica 408/4A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Emília Čudejková (, e-mail:
riaditelka.zsdemlm@gmail.com)

13.11.2019

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie predmetov na II. stupni ZŠ.

Učite /ka
anglického
jazyka +
kombinácia
všeobecných
vzdelávacích
predmetov (1)

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

Alena Húsková (tel.: 044/5472903,
e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

26.11.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť na EGJT.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Učite /ka ruského
jazyka +
kombinácia
všeobecných
vzdelávacích
predmetov (1)

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

Alena Húsková (tel.: 044/5472903,
e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

26.11.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť na EGJT.

Učite /učite ka
fyziky,
matematiky,
techniky (1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 044/55 33 973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

17.4.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /učite ka fyziky, matematiky,
techniky - výchovno vzdelávacia činnosť učite a II. stupňa.
Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby
žiadosť a životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a súhlasom so
spracovaním osobných údajov zasielali e-mailom, alebo poštou na
adresu školy do 17.05.2019. V žiadosti nezabudnite napísať
telefonický kontakt.

VODIČ (4)

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

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

16.8.2019

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu SK-E a späť, SK-GB a späť

Valciar operátor pri
valcovacej linke
(3)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
4,44)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • príprava vstupného materiálu pre
valcovacie linky,
• nastavovanie valcovacích liniek,
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,
• dolaďovanie valcovacích liniek,
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,
• odoberanie výrobkov od linky,
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.

Vedúca predajne
(1)

BB-Hollandtex,
s.r.o.(Štúrova 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Zlatica Denková (, e-mail:
managerbbhollandtex@gmail.com
)

7.10.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru, dokladanie tovaru, obsluha
zákazníka, práca s pokladňou, príprava nového tovaru, inventúry,
objednávky
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Vedúca v
predajni
papiernictva
Daffer (L.
Mikuláš) (1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Daffer spol. s r.
o.(Štúrova ulica 1968,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Gabriela Ďurinová (tel.:
+421465198715, e-mail:
durinova@daffer.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

18.11.2019

za mesiac (od
698)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Nie sme bežné papiernictvo, nako ko sa odlišujeme od obvyklého
štandardu.
Máme nielen zaujímavý a prvotriedny sortiment, ale vo všetkom
systém a poriadok.
Preto aj naše požiadavky na nového kolegu sú nasledovné:
• zabezpečovanie spokojnosti zákazníka a kvality obsluhy na
predajni
• poradenstvo a príjemné vystupovanie
• motivácia zvereného tímu, pozitívny prístup
• objednávanie tovaru a služieb v závislosti od stavu zásob a potrieb
prevádzky
• vypracovávanie rozpisov pracovných zmien, pride ovanie
pracovných činností v rámci prevádzky
• zodpovedanie za predajné výsledky a plnenie stanovených
finančných plánov
• vedenie predpísanej dokumentácie a podkladov na mzdové účely
• práca aj v sobotu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Vedúci
obchodného
oddelenia
ELEKTRO
divízie (1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

11.10.2019

za mesiac (od
1300)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúci obchodného oddelenia ELEKTRO
divízie zodpovedá za vedenie a rozvoj sekcie obchodu. Vedie
rokovania so zákazníkmi divízie ELEKTRO a poskytuje podporu
riadite ovi divízie ELEKTRO pri obchodných jednaniach. Je
zodpovedný za uzatváranie obchodných zmlúv a ich správnosť.
Participuje na obchodných výsledkoch divízie spoločnosti a
predkladá návrhy na ich zlepšenie. Vyhodnocuje a koordinuje
obchodné stratégie za portfólio divízie. Organizuje a vedie činnosti
podriadených zamestnancov obchodného oddelenia.
Oblasť úloh
• Oslovuje a vyh adáva nových zákazníkov pre prevádzky určené
riadite om divízie ELEKTRO
• Riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za chod oddelenia
obchodu
• Vykonáva prezentácie spoločnosti
• Vykonáva prieskum trhu, získava informácie o odberate och,
výrobkoch, cenách, v porovnaní s konkurenciou. Analyzuje potreby
zákazníkov
• Uskutočňuje ponukové a dopytové konania, prevádza ich analýzu
• Udržiava komunikáciu s určenými zákazníkmi, preberá a eviduje
ich požiadavky
• Na základe požiadaviek zákazníkov pripravuje, riadi a
koordinuje projekty zavádzania výroby nových zákazkových
výrobkov
• Dojednáva, spresňuje, upravuje, príp. ruší kúpne, resp. rámcové
zmluvy
• Analyzuje údaje o predaji a výške krycieho príspevku na
mesačnej báze
• Realizuje činnosti zvyšujúce predaj výrobkov – dáva návrhy na
prehodnotenie zliav, provízií a motivácie zákazníkov
• Zúčastňuje sa výstav a ve trhov určených riadite om divízie
ELEKTRO
• Spolupracuje pri tvorbe plánu predaja, predkladá návrhy na jeho
zabezpečenie
• Zodpovedá a riadi vývoj poh adávok s určenými zákazníkmi
• Spolupracuje pri reklamácii výrobkov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

• Vykonáva týždenné štatistiky predaja a mesačnú štatistiku
krycích príspevkov
• Pripravuje podklady a zúčastňuje sa na jednaniach s vybranými
zákazníkmi
Vedúci predaja a
marketingu (1)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
1500)

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

Vedúci referent učite (3)

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

Ing. O ga Antošková (tel.:
+421960428202, fax: 0960428220,
e-mail: olga.antoskova@mil.sk)

24.10.2019

za mesiac (od
806)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Vyučovanie cudzieho jazyka v
jazykových kurzoch, tvorba učebných materiálov.

Vedúci robotník
na spracovanie
palivového dreva
(1)

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

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

12.11.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Vedenie pracovného kolektívu pri
spracovaní palivového dreva, prijímanie, evidovanie a spracovanie
objednávok.
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - organizačné zabezpečenie a riadenie
činnosti strediska predaj a marketing
- vedenie tímu a motivácia zamestnancov strediska
- návrh stratégie predaja, návrh podporných aktivít na podporu
predaja
- schva ovanie ponúk do výberových konaní
- návrh a realizácia marketingových akcií a plánov na podporu
predaja
- sledovanie výsledkov predaja, prieskum a analýza trhu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 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)

Vedúci skladu (1)

BK staving,
s.r.o.(Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vodič (4)

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

20.2.2019

za mesiac (od
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a
príjem tovaru, komunikácia so zákazníkmi.

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

(tel.: 0905 630 817, e-mail:
lippek@lippek.sk)

18.1.2019

za mesiac (od
530)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov
na odberné miesta. Spo ahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť,
dobrý zdravotný stav

Vodič (skupina C
- Tatra 815) (1)

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

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

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815

Vodič MKD (1)

AG Logistics,
s.r.o.(Hony 369/5,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Anton Gazdík (tel.:
+421903261870, e-mail:
aglogistics@alconet.sk)

21.10.2019

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie a údržba vozidla v MKD.

Vodič MKD (5)

LUKRI
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0905 647 409, e-mail:
majitel@lukri.sk)

4.2.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič VZV (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 88, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 421 44 52 07 011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

17.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

75

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava- MKD

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič VZV - obsluha vysokozdvižného
vozíka, nakladanie a vykladanie reziva, výrobkov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 autobusu
(1)

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

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

30.9.2019

za mesiac (od
1100)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vodič dodávky
(1)

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

Juraj Šmitala (tel.:
+421903340391, e-mail:
mipek@stonline.sk)

3.12.2019

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Vodič kamiónu
(2)

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

Miroslav Líška (tel.:
+421917287416, e-mail: foxsk@centrum.sk)

30.9.2019

za mesiac (od
1500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu na prepravu dreva alebo s
plachtovým návesom Slovensko-Čechy.

Vodič kamiónu
(2)

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

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

2.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu
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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.
Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz chleba a pekárenských výrobkov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 kamiónu
(3)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
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 kamiónu
(5)

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

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

11.3.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
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 kamiónu v
medzinárodnej
doprave (5)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
624)

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.

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

(tel.: 0915 859 676, e-mail:
kktransplus@gmail.com)

4.3.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy. Požadujeme: Kvalifikačná karta vodiča, tachografová
karta, psychotesty, zdravotná prehliadka. Výberové konanie sa
uskutoční dňa 06.04.2019 o 10:00 hod. na adrese Dovalovo 595, 033
01 Lipt. Hrádok

Vodič nákladnej
vnútroštátnej
dopravy (1)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Lipt.Mikuláš,
03101)

Anna Mištunová (tel.: +421 915
998401, e-mail:
mkd.ozo@gmail.com)

12.11.2019

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevoz zdravotníckeho materiálu a liekov.
Prevoz sa začína realizovať z Bratislavy v pondelok ráno o 6 hod.
Linky: pondelok, utorok - východné Slovensko, streda - stredné
Slovensko, štvrtok - západné Slovensko.
Piatok - vo ný deň. Viac informácií po dohovore..
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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Kontakt u zamestn.
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nahlásenia
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

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

5.8.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Vodár - kúrenár
(6)

MEDVE,
s.r.o.(M.Pišuta 4010,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

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

14.5.2019

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodár - Kúrenár - montáž kúrenia a ZTI

Vychovávate v
Centre pre deti a
rodiny - DCHSK
(1)

Spišská katolícka
charita(Borbisova 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Martin Janíček (, e-mail:
martin.janicek@caritas.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
680)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie odbornej činnosti so
zameraním na prácu s dieťaťom na základe dohody s rodičom alebo
osobou ktorá sa o dieťa osobne stará pri výkone opatrení SPODaSK
na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je
vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
a to najmä:
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- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú
starostlivosť,
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
- zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy
pod a plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo pod a individuálneho
plánu,
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne
zaznamenáva,
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s
deklaráciou detských práv,
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný a fyzický vývoj
dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja mravné
cítenie,
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a
celkové zaopatrenie dieťaťa,
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
- podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje
stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení
SPODaSK,
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami Centra a úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny,
spolupracuje so psychológom a sociálnym pracovníkom pri
diagnostikovaní detí a rodiny.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Vyučený/á
kuchár/ka (1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03104)

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

5.8.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučený/á kuchár/ka - kuchár/ka v
školskej jedálni - výroba jedál, šalátov a nápojov.
Uchádzači, ktorí majú záujem o pracovné miesto, prosíme aby
písali na našu adresu, e-mail alebo telefonovali do 13:00 na tel. čísla
044/5533365 alebo 0911 237 208.
V žiadosti nezabudnite napísať telefonický kontakt.

Vývojár, IT (1)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
2000)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - projektovanie a rozvoj Business
Intelligence (BI) riešení
- testovanie a zavádzanie BI požiadaviek založených na funkčných
a strategických požiadavkách spoločnosti
- dokumentovanie požiadaviek re Business Intelligence reporty
alebo iné výstupy na základe funkčných ja strategických
požiadaviek
- vývoj reportov z rôznych analytických poh adov (pivot tabu ky,
schémy) , upozornení, drill-down navigácie a dynamických /
interaktívnych panelov s možnosťou rozčlenenia, pomocou použitia
globálnych a lokálnych filtrov pre interné a externé hlásenia
organizácie
- podporovať a posilňovať transakčné podnikové informačné
systémy pod a potreby (CRM, ETS)
- riadenie bezpečnostných nastavení BI riešení

Všeobecný
nástrojár (1)

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

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

30.10.2019

za hodinu (od
3,5)

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019

Vytvorené 06.12.2019 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

Požad.
prax

Web dizajnér/ka
(1)

AgroMaPe,
s.r.o.(Partizánska
Ľupča 650, Partizánska
Ľupča, 03215)

Ing. Ján Hrompa (, e-mail:
job.agromape@gmail.com)

22.11.2019

za mesiac (od
832)

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

aspoň 2
roky

Zdravotná sestra
(1)

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

(, e-mail: mkchirurg@gmail.com)

10.1.2019

za mesiac (od
650)

Vyššie odborné
vzdelanie

Zmenový
údržbár (1)

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

Vladimír Devečka (tel.:
+421907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

17.9.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Zootechnik (1)

AGRONOVA Liptov,
s.r.o.(Liptovská
Sielnica 176, Liptovská
Sielnica, 03223)

Ing. Pavel Kantík (tel.: +421 44
559 72 13, e-mail:
agronova@citycom.sk)

30.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Navrhovanie a riešenie zložitého
výtvarného a grafického vzh adu
webových stránok pod a dohodnutých podmienok s využitím
web
technológií a grafických programov
- Tvorba dizajnu všetkých podstránok a jeho ‘oživenie‘
- Komunikácia s klientom s cie om čo najlepšie vystihnúť jeho
očakávania
- Vytváranie predbežnej štruktúry webových stránok a aplikácií
- Upravovanie, orezávanie, zmenšovanie obrázkov a grafických
podkladov
- Používanie dostupných grafických programov
- Navrhovanie zmien usporiadania obsahu stránky
- Optimalizovanie grafických a vizuálnych prvkov do rozličných
digitálnych formátov
- Udržiavanie a aktualizovanie obsahovej stránky webu
- Opravovanie vzniknutých chýb
- Zodpovedanie za spravovanie web stránok po technickej a
obsahovej
stránke
Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra v chirurgickej
ambulancii, špecializácia v odbore vítaná, základná obsluha PC
Miesto výkonu práce: J. D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preventívna údržba a opravy strojných a
elektrotechnických zariadení.

Dátum nástupu: Ihneď ; dohliadanie nad dodržiavaním
technologických postupov v jednotlivých chovoch zvierat, riadenie
a koordinovanie prevádzkovej činnosti, určovanie ustajnenia
zvierat v chovoch, stanovenie kŕmnej dávky, robenie selekcie,
zabezpečenie inseminácie, vedenie prevádzkovej dokumentácie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Zvárač (2)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke,
tmelenie, brúsenie.

Zvárač TIG (2)

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

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

3.12.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 07.01.2020 ; Zváračské práce pri výrobe
zváraných zostáv a podzostáv, príprava, zváranie a apretúra
hotových výrobkov.

Zámočník (1)

GTB a.s.(SNP 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0903 736 089, e-mail:
miroslav.jancuska@gtb.sk)

27.2.2019

za hodinu (od
5)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočník - oprava nákladných vozidiel

Zástupca
vedúceho
mliekárne (1)

AGRONOVA Liptov,
s.r.o.(Liptovská
Sielnica 176, Liptovská
Sielnica, 03223)

Ing. Pavel Kantík (tel.: +421 44
559 72 13, e-mail:
agronova@citycom.sk)

10.9.2019

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca vo výrobe
- vybavovanie objednávok
- pravidelný kontakt s odberate mi
- obsluha zákazníkov, práca s registračnou pokladňou
- ostatné administratívne práce zadelené vedúcim pracovníkom

Zástupca
vedúceho výroby
(1)

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

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

18.2.2019

za mesiac (od
700)

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

Údržbár (1)

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

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

23.10.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zástupca vedúceho výroby
Vedenie recepcie - agendy, vystavovanie príjemiek...

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostilvosť o denný bezproblémový chod
hotela po technickej stránke. Zabezpečovanie bežných opráv a
údržby.
Nákup materiálu na menšie opravy a údržbu.
Dozor nad stavom budov a upozorňovanie na zistené nedostatky.
Zabezpečovanie prevádzky kotolne, jej údržba a odstraňovanie
drobných porúch.
Prevádzka plynových kotlov v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Starostlivosť o vonkajší areál, parkovisko hotela.
Starostlivosť o firemné autá.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Údržbár (1)

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

Údržbár (1)

(tel.: 0918665400, 044/5208913, email: riaditelmaj@sorea.sk)

16.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odstraňovanie závad, vizuálne kontroly
objektov, údržbárske práce v areáli LTK a hotela.

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

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - starostlivosť o vonkajší areál,
menšie opravy v exteriéri aj v interiéri, starostlivosť o zvieratá a
podobne...

Údržbár (1)

Zuzana
Kubálková(Uhorská
Ves 17, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0907829900)

25.4.2019

za hodinu (od
2,989)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - vo né pracovné miesto je vhodné
pre uchádzačov, ktorí sú evidovaní na UPSVR viac ako 24
mesiacov.

Údržbár - Jasná
(1)

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

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

19.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenia plynulej prevádzky hotela,
bežná údržba v určených hotelových prevádzkach, obsluha kotolne,
úprava okolia, odpratávanie snehu, udržiavanie čistoty v okolí
hotela atď.
Opravuje a vymieňa poškodené časti nábytku, elektrických
prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu
(menej náročné opravy).

Údržbár - kurič
(1)

SOREA spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina 80, Demänovská
Dolina, 03101)

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Údržbár/správca
hotela (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)

14.8.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Účtovníčka (1)

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

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

18.11.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné vedenie účtovníctva

Čalúnnik (1)

Ján Rysula(Hlavná
784, Važec, 03261)

(tel.: 0903627917, 044/5294392, email: rysula@mail.t-com.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
880)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnické práce

Čalúnnik (1)

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

Andrej Brziak, 0911156246,
andrej@liptov-scandic.sk

13.6.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnnik
Čalúnnenie sedacích súprav, stoličiek a kresiel
Potrebná je manuálna zručnosť, samostatnosť a trpezlivosť
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 2
roky

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske práce, údržba a servis
zariadení a technológií hotela, zimná a letná údržba exteriéru,
zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulý chod kotolne,
pravidelných revízií komínov, výťahov, vodovodného potrubia,
tlakovanie požiarnych hadíc, údržbu a odstraňovanie porúch na
zariadeniach hotela.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 (1)

Borová Sihoť,
s.r.o.(SNP 200, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

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

20.11.2019

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, zadávanie objednávok.

Čašník (1)

CHRISTINA
s.r.o.(Bellova 696,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Marián Šulek (tel.:
+421948147649, e-mail:
maytex111@gmail.com)

13.11.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, práca s pokladňou

Čašník (1)

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

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

14.10.2019

za mesiac (od
550)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník (2)

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

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

23.11.2019

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; Barmanske prace

Čašník (2)

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

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

19.9.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník (2)

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

Ing. Zuzana Oblazná (tel.:
+421949546434, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

8.6.2019

za hodinu (od
4,5)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Čašník (8)

FBS-SK s. r.
o.(Liptovský Ján 545,
Liptovský Ján, 03203)

Michal ROTH (tel.:
+421944341214, e-mail:
michal.roth@strachanfamily.sk)

6.11.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník - barman
(1)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou.

Čašník - barman
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník na prevádzke Hotel Strachanovka
***, Liptovský Ján
Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho kolektívu prijmeme šikovných
čašníkov/čašníčky na dohodu, TPP, brigády na 4 hodiny. Prax nie
je nutná, zaškolenie bude poskytnuté.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava, podávanie jedál a nápojov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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 - barman
(4)

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)

20.9.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi.
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí. Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie. Príprava miešaných nápojov. Riešenie reklamácií a
sťažností zákazníkov. Zodpovednosť za skladové zásoby tovaru a
surovín.

Čašník - Čašníčka
(2)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

3.12.2019

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v reštaurácií a ubytovanie hostí.

Čašník / servírka
(2)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.:
+421915836120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník / Čašníčka
(15)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

12.11.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našich hoteloch,
podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivosť o
klientov, účtovanie cien pod a platných cenníkov cez registračnú
pokladňu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.

Čašník / Čašníčka
- sezónna práca
2019/2020 (5)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand **** Jasná 71,
Demänovská Dolina,
03101)

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

15.10.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našich hoteloch,
podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivosť o
klientov, účtovanie cien pod a platných cenníkov cez registračnú
pokladňu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.

Čašník v Bare v
Jasnej (1)

HRQ SK s. r. o.(Jasná
1, Demänovská Dolina,
03101)

Matúš Taraš (tel.: +421903 597
904, e-mail:
matus.taras@hrqgroup.com)

29.5.2019

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, podávanie informácií
o ponúkaných nápojoch, príprava alkoholických a nealkoholických
miešaných nápojov, starostlivosť o klientov, účtovanie cien pod a
platných cenníkov cez registračnú pokladňu s vydaním dokladu,
kontrola stavu zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, inventarizácia tovaru.

Čašník, servírka
(1)

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

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

3.4.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
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Dátum nástupu: Ihneď ; Servírovanie jedál a nápojov. Príprava
nápojov. Obsluhovanie hostí. Komunikácia s klientmi, práca s
kasou a finančnou hotovosťou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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.
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Čašník, servírka
(1)

Lukáš Tabaček(1.
mája , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904879314)

8.7.2019

za mesiac (od
665)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412/37, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

19.6.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Čašník, servírka
(2)

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

(tel.: 0908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

26.4.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Čašník, servírka
(2)

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

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

23.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(3)

SOREA spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk, )

23.4.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník - servírka - obsluha hostí, príprava
strediska, reštaurácia

Čašník, servírka
(3)

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

(tel.: 0915210661, e-mail:
stankovianskya@gmail.com)

28.6.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha a komplexná starostlivosť o zákazníkov.

85

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha hostí, príprava nápojov, udržiavanie čistoty, zodpovednosť
za bezproblémový chod reštaurácie počas svojej zmeny.
Požadujeme manuálnu zručnosť, komunikatívnosť, kultivovaný
slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, tímová práca.
aspoň 1
rok

aspoň 3
mesiace

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie a
prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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.
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Čašník, servírka
(4)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(Jánska dolina
2190/, Liptovský Ján,
03203)

Puchovanová Zuzana (tel.: +421
905 264 060)

3.12.2019

za mesiac (od
780)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových a externých hostí v
hotelovej reštaurácii a dennom bare.

Čašník, čašníčka
(2)

Martin
Černoch(Hradná 340,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911489946, e-mail:
info@lhpoint.sk)

30.8.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, čašníčka - príprava nápojov,
roznášanie jedál, obsluha svadieb a podobných akcií.

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)

31.7.2019

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/ servírka
(2)

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

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

24.11.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -obsluha hostí, dodržiavanie zásad
správneho stolovania
-poskytovanie rád pri výbere jedál, nápojov, prijímanie objednávok
- dodržiavanie hygienických pravidiel a noriem

Čašník/ čašníčka
(2)

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

(tel.: 044/5591411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

5.10.2018

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí v reštaurácii,
bare.
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50
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Čašník/ čašníčka
(5)

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

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

15.10.2019

za mesiac (od
940)

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

Čašník/servírka
(1)

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

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

4.12.2019

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/servírka
(1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

Adriana Srnková (tel.: +421 907
524 783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

25.10.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod prevádzky.

Čašník/servírka
(1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

Adriana Srnková (tel.: +421 907
524 783, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

15.11.2019

za mesiac (od
950)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod prevádzky.

Čašník/servírka
(4)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čašníčka
(5)

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

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

18.10.2019

za mesiac (od
940)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluba hotelových hostí.

Čašník/čka (1)

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

Denisa Kertészová (tel.: 0948 269
209, e-mail:
deniska.kerteszova@gmail.com)

25.11.2019

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, obsluha
zákazníkov, príprava kávy, nealko-alko nápojov...
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Profesionálnu starostlivosť o hostí,
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling,
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov,
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty,
- práca s reštauračným systémom BLUE GASTRO je vítaná,
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality,
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch,
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi,
- zaúčanie nových kolegov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; UoZ nemusí byť vyučený v odbore, ale s
praxou min. 1 rok. K mzde prémie+ osobné ohodnotenie. Potrebný
zdravotný preukaz+ hygienické minimum.

Čašník/čka (1)

Miroslav Jantoš
GASTROKONVEX(Senická
626/6, Liptovský
Mikuláš 4, 03104)

(tel.: 0905 195 006)

4.1.2019

za hodinu (od
3)

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

Čašník/čka (2)

Ingrid
Šupalová(Belanská
551/3, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0948 212 033, e-mail:
supalovaingrid@gmail.com)

20.3.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v pohostinstve

Čašník/čka (3)

Marek
Zachar(Liptovský
Peter 255, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0903 597 241, e-mail:
zachynko@gmail.com)

25.3.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesta výkonu práce: Liptovský Peter
189; Vavrišovo 125

Čašníčka, krupiér
(1)

TEXEL, s.r.o.(Kpt.
Nálepku 511, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0907 877 765, e-mail:
texel@magnetcity.sk)

13.5.2019

za mesiac (od
750)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čašník, krupiér- obsluha v bare a
vyplácanie výhier z ULT
- potrebný je zdfravotný preukaz a hygienické minimum

Čistič PVC
plachiet a
montážnik (1)

BREMOX solution,
s.r.o.(Palugyayho 896,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Marta Kubáňová (, e-mail:
kubanova.m@gmail.com)

17.10.2019

za hodinu (od
4)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čistenie PVC plachiet.

Šička koženej
galantérie (2)

ĎUMBIER, výrobné
družstvo(Družstevná 5,
Liptovský Mikuláš,
03182)

Anna Joobová (tel.: +4215522504,
e-mail: info@dumbier.sk)

20.11.2019

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

Špecialista pre
bankopoistenie/
reprezentant
ČSOB Poisťovne
(2)

ČSOB Poisťovňa,
a.s.(Tranovského 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Božena Ďurišová (tel.:
+421902980103, e-mail:
bdurisova@csob.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

88

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie tašiek, kabeliek, peňaženiek a
rôznych galantérnych výrobkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Komunikácia s klientmi,
- riešenie požiadaviek klientov,
- vytváranie ponúk šitých na mieru,
- cestovanie za vopred dohodnutými klientmi na základe našej
databázy,
- aktívna práca s databázou a vytváranie vlastného portfólia.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)
Špeciálny
pedagóg NP DEI
NS III (1)

Vytvorené 06.12.2019 o 08:50

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

Centrum pre deti a
rodiny Liptovský
Hrádok(Krá ova
Lehota č. 85, Krá ova
Lehota, 03233)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Radoslava Uchá ová Repčeková (tel.: +421918184309,
e-mail: socialneded@hradok.net)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

4.11.2019

za mesiac (od
887,5)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.01.2020 ; Odborná činnosť 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, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov a o zmene a doplnené niektorých
zákonov.
Požadované doklady:• písomná žiadosť,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvedených v kópii diplomu, v profesijnom štruktúrovanom
životopise,
•
odpis z registra trestov,
• 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,
• psychická spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č.
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti zasielajte do 10.12.2019 na adresu centra, ktorá je uvedená
v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: socialneded@hradok.net.
Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky
budú oslovení.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.12.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.12.2019 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

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0944 092 019, e-mail:
bonsaisro@gmail.com)

23.10.2018

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár - znalosť áziskej kuchyne v
ktorej musí byť prax minimálne 2 roky. Pracovný čas od pondelka
do soboty a niekedy si vyžadujú prípravy v kuchyni aj prácu v
nede u.

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viet Do Huu (tel.: 0944 092 019, email: bonsaisro@gmail.com)

4.12.2019

za hodinu (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár v ázijskej reštaurácii.

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)

14.11.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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