Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Administratívny
pracovník (2)

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

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

za mesiac (od
510)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Vybavovanie a organizovanie administratívnotechnickej agendy vo firme. Komunikácia s externým prostredím, evidencia a
vybavovanie firemnej korešpondencie a telefonických hovorov. Príprava podkladov
pre spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy. Všetky ďalšie súvisiace činnosti
pod a príkazov zamestnávate a potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania a
propagácii spoločnosti v danej oblasti.

Administratívny
pracovník v
logistike (2)

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

(tel.: 0918 485 863, e-mail:
michal@reming-sk.com)

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník v logistike
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Nákup tovaru zo zahraničia na báze vypracovanej analýzy a štatistík z
predchádzajúceho obdobia
Komplexné riadenie oddelenia logistiky
Komunikácia s dodávate mi a dopravcami (znalosť anglického jazyka na
komunikatívnej úrovni je podmienkou)
Komunikácia s oddielom predaja
Zabezpečovanie logistických a špedičných aktivít / administratíva
Vytvorenie, príjem, spracovanie, potvrdzovanie a kontrola objednávok
Odsúhlasovanie a sledovanie dodacích termínov
Plánovanie a koordinácia prepráv
Vyhodnocovanie efektívnosti procesu prepravy a navrhovanie opatrení na jej
zvyšovanie
Evidenica a hodnotenie dodávate ov a dopravcov pod a určených kritérií
Vybavovanie reklamácií
Vašu žiadosť a profesijný životopis prosím pošlite na uvedený e-mail. Kontaktovať
budeme len kandidátov, ktorých sa rozhodneme pozvať na osobné stretnutie.
Ďakujeme za pochopenie.

Animátor/ka
vo ného času (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizácia programu pre deti, tématické večierky,
babyparty, tvorivé dielne, súťaže. Pracovné miesto je vytvorené v rámci eurofondov.
Vhodní UoZ: UoZ do 29 rokov a min. 6 mesiacov v evidencii UoZ.
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Požad.
prax

Popis miesta
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Asistent/ka pre
administratívu a
účtáreň (1)

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

Asistent/ka pre
zahraničný
obchod a export
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

za hodinu (od
3,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj chovate ských potrieb aj živého, komunikácia so
zákazníkmi, vedenie agendy,
precízna práca, samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa, pokladňa,
znalosť JU, fakturácie, administratíva, DPH, cestovné príkazy, korešpondencia

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

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

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie objednávok od zahraničných zákazníkov,
fakturácia, logistika, činnosti v marketingu, vedenie administratívnej agendy,
samostatnosť, kreativita, pozitívne myslenie, iniciatíva, ve mi dobré komunikačné,
organizačné a analytické schopnosti, znalosť anglického jazyka aktívne, príprava a
vedenie prezentácie na úrovni medzinárodného obchodu
znalosť vedenia administratívnej agendy, fakturácie, skladového hospodárstva,
dobré organizačné schopnosti, povinnosti aj pod časovým tlakom

Autoklampiar (2)

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

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

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy karosérií motorových vozidiel po poistných
udalostiach (značky Citroen,Kia, Ford, Peugeot)

Automechanik
(1)

CAR4U, s.r.o.(1.mája
4625/109A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Juraj Maloš (, e-mail:
car4u@car4u.sk)

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava a servis osobných motorových vozidiel,
- diagnostika vozidiel HELLA.

Automechanik
(1)

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

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

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy motorových vozidiel, pravidelné servisné
prehliadky, výmeny náplní olejov, kontrola podvozkových častí, pneuservis,
umývanie vozidiel, príprava nových vozidiel pre zákazníkov (značky Citroen, Kia,
Ford, Peugeot)

Automechanik
(2)

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

(tel.: 0905 356 900, e-mail:
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v autoservise
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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)

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Automechanik autoklampiar (1)

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

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

za mesiac (od
700)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava motorových vozidiel osobných aj úžitkových

Balenie
papierových
obrúskov (2)

CS print, s.r.o.(SNP
304, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911 185 730, e-mail:
info@csprint.sk)

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie papierových obrúskov

Barman / vrchný
čašník v Jasnej
(1)

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

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

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; 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 (4)

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

(tel.: 0914 338 324, e-mail:
gastrotech@hotelpieris.sk)

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v bare, starostlivosť o zákazníka.

Brašnárka,
krajčírka (1)

Mária Opavská
VEGA(Vajanského
614/18, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mária Opavská (tel.:
+421903500567, e-mail:
vega@vegalm.sk)

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zhotovovanie galantérnych výrobkov.

Brúsič náradia
(1)

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

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

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie pracovného náradia a nástrojov pre výrobu.

CNC
programátor (1)

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

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

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.
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Chladiar
klimatizačných a
chladiacich
zariadení (1)

MD - AIR,
s.r.o.(Priemyselná
3959, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0918 668 684, e-mail:
droppam@mdair.sk)

za mesiac (od
790)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie elektrických, chladiarenských prác na
klimatizačných a chladiacich zariadeniach.
Osvedčenie/ certifikáty: elektrika, SZCHKT; vodičský preukaz min. sk. B

Chyžná (1)

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

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

za mesiac (od
500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Chyžná (1)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba Jasná ,Demänovská
dolina 032 51, )

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; chyžná
plat od 600€ + bonusy

Chyžná (1)

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

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

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; chyžná - upratovanie chát, exteriéru pri chatách - gril,
terasa a pod.

Chyžná (2)

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

(tel.: 0908 025 554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

za hodinu (od
2,759)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.12.2018 ; Upratovanie apartmánov. Ide o prácu na kratší
pracovný čas; pracovný čas: od 08:00- 9:00 do 14:00- 15:00
Miesto výkonu práce: Apartmány Tri studničky, Demänovská Dolina 140

Chyžná (2)

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

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

za mesiac (od
490)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná (3)

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

(tel.: 0918665481, e-mail:
mzdymaj@sorea.sk,
riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb,
spoločenských priestorov hotela, dodržiavanie hygienických štandardov

Chyžnáupratovačka (4)

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

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

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov
hotela. Pracovná doba: 7:00- 15:00 vrátane sobôt a nediel. Požadovaná prax: 0- 2
roky. Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a profesného životopisu
uchádzača poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk. Bezúhonnosť dokladovaná
aktuálnym Výpisom z registra trestov, zodpovednosť, dobrý zdravotný stav.

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)

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava cukrárskych výrobkov, polotovarov, čajového
pečiva, príprava bezlepkových výrobkov.
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Cukrár/ka (2)

Pralinka+,
s.r.o.(Cintorínska 62,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 0905 668 529, e-mail:
info@pralinka.sk)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov

Cukrár/ka (5)

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

(tel.: 0908 915 829, e-mail:
iuhliarova@lippek.sk)

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava cukrárskych polovýrobkov, polotovarov a
hotových výrobkov, zdobenie tort. Miesto výkonu práce: Fabriky č. 51, 033 01 Lipt.
Hrádok
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri
výrobe potravín a manipulácii s nimi- výhodou

Dojič/ka (1)

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

(tel.: 0903 527 475, 0911 407 497,
e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni

Dojič/ka (1)

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

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

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni.

Dojič/ka (2)

AGRIA Liptovský
Ondrej a.s.(Liptovský
Ondrej 126, 032 04,
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0903 635 082, 0445474813, email: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha kruhovej dojárne
Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Dojič/ka (2)

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

(tel.: 0903 527 475, 0911 407 497,
e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni

Ekonómka Účtovnícka (1)

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

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

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovníctvo

Elektrikár (2)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina, Dem. Dolina,
03251)

(tel.: 0907 672 295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár - vyučený v odbore

Elektrikár
klimatizačných,
chladiacich a
vzduchotechnický
ch zariadení (1)

MD - AIR,
s.r.o.(Priemyselná
3959, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0918 668 684, e-mail:
droppam@mdair.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie elektrických prác na klimatizačných,
chladiacich zariadeniach a vzduchotechnických zariadeniach.
Osvedčenia/ certifikáty: elektrika, SZCHKT
mzda: od 900 EUR do 1100 EUR spolu (základná zložka + pohyblivá zložka) +
koncoročné odmeny + iné benefity
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

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)

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Elektroinžinier
projektant (1)

EUB, s.r.o.(Priehradná
1690/30, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 434 347, e-mail:
kuban@eub.sk)

za mesiac (od
700)

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

Elektromechanik
(1)

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

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

za hodinu (od
4,21)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Elektromontér
(1)

EUB, s.r.o.(Priehradná
1690/30, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 343 347, e-mail:
kuban@eub.sk)

za hodinu (od
4,4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážna činnosť na zariadení vysokého a nízkeho
napätia,
orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom zákone

Elektrotechnik stavebný a
prevádzkový
elektrikár (10)

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

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

za mesiac (od
567)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ukončené stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v
študijnom odbore elektrikár.
Miesto výkonu práce - celá SR.
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aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; projektovanie sietí vysokého a nízkeho napätia, inžinierska
činnosť súvisiaca s vybavením stavebného povolenia projektovaných stavieb
potrebné elektrotechnické vzdelanie s maturitou
orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom zákone,
potrebná znalosť programu AutoCad,
vodičský preukaz typu B,
záujem o osobný rozvoj, elektrotechniku, informačné technológie, prácu s uďmi a
cestovanie vrámci SR

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba strojov a strojných zariadení a zariadení
nevyhnutných pre chod výroby v oblasti slabo a silnoprúdovej so skúškou pod a § 21
alebo § 23 a násl. prísl. zákona, v oblasti údržby automatizačnej techniky,
pneumatických a hydraulických zariadení.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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)

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie výrobkov, expedovanie na rozvozné linky,
nahrávanie dodacích listov

Exportný
manažér (1)

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

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

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; získavanie nových zákazníkov a starostlivosť o stálych
zákazníkov v zahraničí, činnosť marketingu, vedenie administratívnej agendy,
príprava a účasť na zahraničných ve trhoch a výstavách, obchodné vyjednávanie,
prezentačné a predajné techniky, pravidelné spracovanie a vyhodnotenie analýz
(predaja, trhov, médií, ...), vypracovanie ponúk a prezentácií,
znalosť obchodných techník, vedenie agend, ve mi dobré organizačné schopnosti a
zvládanie plnenia pracovných povinností aj pod časovým tlakom,
samostatnosť, kreativita, pozitívne myslenie, iniciatíva, ve mi dobré organizačnékomunikačné a analytické schopnosti, vysoká schopnosť obchodného vyjednávania a
rokovania na medzinárodnej úrovni, príprava a vedenie prezentácie na úrovni
medzinárodného obchodu, znalosť základných geografických štruktúr

Fakturantka pre
tuzemsko a
zahraničie (1)

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

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

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie a vystavovanie faktúr a súvisiacich
dokumentov, komunikácia so zákazníkmi, vedenie agendy,
spracovanie a vystavovanie faktúr aj zahraničných, samostatnosť, zodpovednosť,
pokladňa, vedenie admin. agendy, skladové hospodárstvo, korešpondencia aj v AJ,
potrebná znalosť fakturácie, administratíva, DPH
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Finančný
manažér - okres
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

za mesiac (od
1200)

Frézar (1)

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

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

Gastroenterológ Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (2)

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

Hematológ,
transfuziológ LNsP Liptovský
Mikuláš (2)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Nábor a vedenie udí. Nadštandardné odmeny, vzdelávanie
zadarmo, príspevok na kanceláriu. Možnosť osobného rastu. Stabilná firma s 25
ročnou históriou.

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

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

za mesiac (od
2098)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára - špecialistu v odbore gastroenterológia

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

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

za mesiac (od
2098)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; výkon špecializovaných pracovných činností preventívnej a
liečebnej starostlivosti na pracovisku hematológie a transfúziológie

Hotelový
recepčný (1)

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

(tel.: 0918665481, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod recepcie
jazykové schopnosti vítané

Hotelový
recepčný (2)

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

(tel.: 0944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovanie hostí, agenda rezervácií, obsluha hostí, iné

Inštalatér (15)

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

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

za hodinu (od
2,759)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatér
inštalácie vody, kúrenia
práca s výkonom práce pre celú SR

Inštalatér (50)

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

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

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; inštalácia vody, kúrenie
miesto výkonu práce: celá SR
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Inštruktor/ka
lyžovania a
snowboardingu
(10)

Ski School Smile
Jasná(Demänovská
Dolina , Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: 0915 114 041, e-mail:
info@skischoolsmile.sk)

za hodinu (od
6,5)

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

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Výučba lyžovania/snowboardingu
Osvedčenia/ certifikáty: Učite lyžovania/ snowboardingu (možnosť absolvovania
kurzu prostredníctvom REPAS-u)
Miesto výkonu práce: Jasná, Nízke Tatry

Kaderník/čka (4)

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

(tel.: 0907 920 085, e-mail:
info@phoenixq.eu)

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pánsky, dámsky, detský kaderník/čka
Pracovný čas: 9:00- 20:00- krátky- dlhý týždeň
Výučný list v odbore, popr. rekvalifikačný akreditovaný kurz

Kalič/rovnač (1)

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

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

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

9

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kalenie a rovnanie materiálu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)
Klientský
poradca Liptovský
Mikuláš,
Liptovský
Hrádok (2)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group(M.M.Hodžu 35,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

Mzda - forma
(od-do)
za mesiac (od
576)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

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

Konštruktér (1)

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

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

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kozmetik/čka,
nechtový dizajn,
pedikér/ka (1)

Mgr. Marta
Tkáčová(Smrečianska
670, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0911 388 794, e-mail:
tkacova.m@centrum.sk)

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kozmetické služby, kompletné ošetrenie tváre- ručné,
prístrojové, masáže tváre a dekoltu, depilačné služby, úprava obočia, manikúra a
nechtový dizajn, líčenie na rôzne príležitosti. Ukončený kozmetický kurz, príp. iný
súvisiaci s kozmetikou ; komunikatívnosť, záujem o profesiu.

Kuchar/kucharka
(1)

Anton Pažítka
PKM(Rázusova 1872,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pazitka (tel.:
+421905326918, e-mail:
pamatrans@stonline.sk)

za hodinu (od
7)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál

Kuchár (1)

3 M spol.s r. o.(Bodice
41, Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Macko (tel.:
+421911897010, e-mail:
manager@umackov.sk)

za mesiac
(700 - 800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár (1)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - spracovanie výrobnej dokumentácie
- technická podpora vo výrobe
- spracovanie podkladov pre sprievodnú dokumentáciu
- komunikácia s projekčným tímom spoločnosti
- spolupráca pri vypracovaní cenových kalkulácií a ponúk

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava polievok, šalátov, studenej kuchyne, teplých jedál,
príloh na bufetové stoly.
Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár na zmene. Varenie hotelovým hosť
pod a jedálneho menu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (1)

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

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

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava obedov pre zamestnancov podniku, sledovanie
objednávok, vedenie evidencie.Dodržiavanie a evidencia HACCP.

Kuchár (1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03104)

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

za mesiac (od
450,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka v školskej jedálni- výroba jedál,šalátov a
nápojov
Prosíme uchádzačov o zamestnanie, aby v žiadosti nezabudli uviesť aj telefonický
kontakt.

Kuchár (2)

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

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

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Kuchár (2)

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

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

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie
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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.

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; 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.
Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu na estetickú
stránku pokrmov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
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Kuchár (3)

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

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

za mesiac (od
660)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Kuchár (5)

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

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

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (10)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba Jasná ,Demänovská
dolina 032 51, )

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; nutná prax v hoteloch rovnakej kategórie, alebo v
zahraničí,
prax v hoteli **** alebo v hoteli *****, ovládanie etnickej kuchyne - ruskej,
ukrajinskej, litovskej, francúdzkej, znalosť ruského a anglického jazyka na
komunikatívnej úrovni

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (2)

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

(tel.: 0944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál, starostlivosť o obchod a prevádzku
kuchyne, iné

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (3)

MARINA LIPTOV, a.
s.(Bobrovník 140,
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail:
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a jedálneho lístka,
potrebný zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Kuchár - LNsP
Liptovský
Mikuláš (2)

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

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

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, hmotná
zodpovednosť za zverené tovarové zásoby, vedenie evidencie vyplývajúcej z
prevádzkového poriadku a HACCP. Požadovaná prax: 1- 4 roky. Bezúhonnosť
dokladovaná aktuálnym Výpisom z registra trestov, komunikatívnosť,
zodpovednosť, dobrý zdravotný stav. Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti
a profesného životopisu uchádzača poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk
aspoň 1
rok

aspoň 6
mesiacov

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.

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v nemocničnej stravovacej prevádzke

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Kuchár - Sushi
majster japonská
kuchyňa (2)

DUTRE, s.r.o.(1. Mája
112/17, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Alan Adamča (, e-mail:
altosushilm@gmail.com)

za mesiac (od
800)

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

Kuchár pomocný kuchár
(1)

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

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

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár /
kuchárka
nástupný plat
1300€ v čistom
(2)

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

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

za mesiac (od
1500)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 30.11.2018 ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- výroba jedál teplej a studenej kuchyne,
- dodržiavanie technologických postupov a kalkulácií,
- zodpovednosť za zverený tovar a inventár,
- zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov.

Kuchár/
Kuchárka (1)

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

(tel.: 044/5263232, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

za mesiac (od
632)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár a práce s tým súvisiace

Kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
576)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka (1)

PÁVIK, s.r.o.(Za
Havlovci 4637/3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 465 793, e-mail:
pavnicapeter@gmail.com)

za hodinu (od
5,17)

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

13

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v príjemnom prostredí a vo výbornom kolektíve a'la
carte reštaurácie / sushi baru ALTO SUSHI v centre mesta Liptovský Mikuláš, s
vyšším štandartom gastro prevádzky a s vyššou úrovňou obsluhy.
Príprava a dokončovanie prevažne sushi, studených a teplých predjedál, šalátov,
polievok a dezertov.
Práca aj v otvorenej kuchyni.
Dodržiavanie hygienických a technologických postupov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/Kuchárka
- príprava teplých a studených pokrmov, zodpovednosť za dodržiavanie receptúr,
kvality a množstva použitých surovín, rozde ovanie pripravených pokrmov
- dodržiavanie hygienických štandardov a zásad
- potrebný je zdravotný preukaz

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Porcovanie a výdaj stravy, udržiavanie čistoty a poriadku v
kuchyni, príprava raňajok, desiatej a olovrantov.

Kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka v kuchyni, vedenie kuchyne, normovanie,
varenie.
Práca s bremenami. Potrebný výučný list v odbore, zdravotný preukaz.

Kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Príprava menu pre hostí, pomoc pri zostavovaní
jedálneho lístka, príprava a la carte menu

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0903 622 908)

za hodinu (od
5)

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

Kuchár/ka (3)

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

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

za mesiac (od
480)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka,
mäsiar (6)

Liptov Food(Uhorská
Ves 164/, 03203)

(tel.: 0901 713 945, e-mail:
liptovec@liptovec.sk)

za mesiac (od
480)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava suroviny na spracovanie, balenie hotových
výrobkov. Pracovný čas: 6:00- 14:00, 14:00- 22:00

Lakovač (1)

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

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

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Lakýrnik (3)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk;
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od
4)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lakovanie dielov na práškovej striekacej linke, tmelenie a
brúsenie nerovností pred lakovaním.
Zodpovedný a proaktívny prístup k práci, svedomitosť a manuálna zručnosť, čítanie
výkresovej dokumentácie, tmelenie a brúsenie nerovností pred lakovaním, prax na
pozícii lakýrnik na práškovej linke.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJvýhodou
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Lekár - internista
(3)

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

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

za mesiac (od
1140)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lekár RLP (1)

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

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

za mesiac (od
739)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lekár
fyzioterapia,
balneológie a
liečebnej
rehabilitácie (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01.03.2019 ; Odborný lekár na pracovisku fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie.

Lesný robotník
(5)

Komposesorát Pozemkové
spoločenstvo Liptovská
Anna(Liptovská Anna
77, Liptovská Sielnica,
03223)

(tel.: 0915 531 981, e-mail:
kpsliptanna@citycom.sk)

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Lesné pestovate ské práce, práce pri rekonštrukcii a
údržbe lesných ciest.

Lesný robotníklesopestebná
činnosť (1)

Bemich s.r.o.(Hradná
529/5, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0948 277 669, e-mail:
bemich@zoznam.sk)

za hodinu (od
4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce.

15

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára na internom oddelení.

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár RLP.
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Majster vo
výrobe (2)

CS print, s.r.o.(SNP
304, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911 185 730, e-mail:
info@csprint.sk)

za mesiac (od
900)

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

Manažér
hotelovej
prevádzky (1)

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

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

za mesiac (od
790)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Manipulačný
pracovník na
drevosklade (1)

PÍLA NA ŠMÝKANCI,
s.r.o.(Krá ova Lehota 1,
Krá ova Lehota, 03233)

Marek Antol (tel.:
+421907135755, e-mail:
info@pilasmykanec.sk)

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; manipulácia a príprava gu atiny na porez

Manipulačný
pracovník (5)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Lipt.Mikuláš,
03101)

Miloš Lukáč (tel.: +421 905 744
979, e-mail:
milos.lukac@centrum.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vysokozdvižného vozíka.

Marketingový
manažér (1)

SOJKA s.r.o.(Malatíny
104, Malatíny, 03215)

Ing. Milan Gemzický (tel.:
+421904633622, e-mail:
manager@sojka.eu)

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Získavanie nových trhov v oblasti cestovného ruchu s
cie om zvýšenia obsadenosti zariadenia. Komunikácia s klientmi počas pobytu, ak si
to vyžaduje situácia. Sprievodcovanie skupín v prírode a počas návštev historických
pamiatok. Vytváranie a realizácia animačného programu pre deti ubytovaných
hostí.

Masér,
rehabilitačný
pracovník (1)

SOJKA s.r.o.(Malatíny
104, Malatíny, 03215)

Ing. Milan Gemzický (tel.:
+421904633622, e-mail:
manager@sojka.eu)

za mesiac (od
680)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie prevádzky hotelového wellness centra.
Vykonávanie masážnych a relaxačných procedúr hotelových hostí, predaj
doplnkového tovaru a službieb vo wellness,objednávanie tovaru, dbanie o
starostlivosť a spokojnosť zákazníkov.
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Požad.
prax

Popis miesta
Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný čas: 6:00- 14:00, 14:00- 22:00, 22:00- 6:00

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; F&B manažér, kontrolná činnosť stravovacej prevádzky a
odbytových stredísk, HACCP, tvorba jedálnych a nápojových lístkov,
zabezpečovanie revízií, opráv, objednávky tovaru a služieb, kalkulácie jedál a
nápojov
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Masér/ka (1)

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

(tel.: 0445591411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

za mesiac (od
600)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o wellness, obsluha hostí, plavčík, masér;
pracovná doba poobedná a víkendy. Masérske vzdelanie, osvedčenie, akreditované
kurzy. Plavčík- osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti, ďalšie kurzy.

Masér/ka (2)

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

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

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie procedúr. Vyučený v odbore, špecializáciacertifikáty na masáže: klasická, medová, masáž lávovými kameňmi, lymfodrenáž,
havajská masáž Lomi- lomi

Masérka
tradičnej thajskej
masáže (2)

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

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

za mesiac (od
500)

Základné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Miesič (2)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
490)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín na výrobu, manipulačné práce pri
spracovaní cesta, obsluha výrobných zariadení, zabezpečenie plynulého chodu
výrobného procesu, príprava hotových výrobkov na expedíciu

Miesič (6)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
490)

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.

Mliekarenský
výrobný
operátor/ka (26)

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

(tel.: 044/55 68 127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

za hodinu (od
3,17)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a spracovanie suroviny na potravinárskej linke s
cie om výroby kvalitných hotových výrobkov, obsluha výrobných zariadení,
manuálna práca so surovinou a výrobkom,
nutné poznať základné hygienické štandardy a dodržiavať vysokú úroveň osobnej
hygieny,
samostatnosť, ochota pracovať a zodpovednosť za zverenú úlohu, zodpovednosť,
zručnosť, dôslednosť a spo ahlivosť
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)
Moderný
wellness poradca
(10)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Natália
Balažicová(Prekážka
725/19, Liptovský
Hrádok, 03301)

Kontakt u zamestn.
Natálila Balažicová (, e-mail:
natalia.balazicova@gmail.com)

Mzda - forma
(od-do)
za hodinu (od
10)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Základné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame spoluprácu udom, ktorí chcú pracovať v oblasti
zdravia a zdravého životného štýlu pre medzinárodnú nutričnú firmu.
- oblasť, ktorej sa chcete venovať si môžte zvoliť sami
- kompletné zaškolenie
- možnosť zvyšovať svoju profesionálnu hodnotu ( certifikáty, osvedčenia )
- aktívny aj pasívny príjem
- práca bez časového obmedzenia
- začať môže každý od 18 r. - študenti, absolventi, mamičky na MD, popri práci, ale
aj ako hlavnú -pracovnú / podnikate skú činnosť
-spravodlivý systém odmeňovania /
-možnosť cestovať
V prípade záujmu nám napíšte na uvedený e-mail, prosím, uveďte aj svoje telefónne
číslo

Montážny
pracovník
hydrauliky (1)

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

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

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník,
čalúnnik (2)

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

(tel.: 044/286 1057, e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; jednoduchá montáž dielov do kancelárskych stoličiek,
kompletizácia sedákov a chrbtových opierok kancelárskych stoličiek,
po úvodnom zaškolení schopnosť pracovať samostatne, zodpovednosť a dôslednosť s
dôrazom na kvalitu práce

Montážny
robotník (21)

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

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

za hodinu (od
3,2)

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.
Základná zložka mzdy 3,20 – 5,00 Eur/hod. + variabilná zložka do 20 %
výkonnostné odmeny + iné bonusy
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- ohýbanie a skracovanie rúr pod a technickej dokumentácie, zapájanie čerpadla,
motora a dosávacích ventilov na hydraulických
lisoch a nožniciach, čistenie a príprava hydraulických blokov a olejových vaní.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Montážny
robotník (40)

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

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

za hodinu (od
3,4)

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

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Montáž a testovanie káblov a káblových zväzkov

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

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

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

za hodinu (od
2,759)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Murár (2)

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

(tel.: 0905 356 900, e-mail:
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pri realizácií malých stavieb

Murár (3)

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

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

za mesiac (od
620)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborný pracovník:
- Odborné murárske práce
- Sanácia a obnova hradných ruín a podhradia
- Pokrývačské práce
- vykonávanie prác na základe pokynov zamestnávate a

Murár, murárobkladač (2)

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

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

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Nastavovač a
obsluha
kovoobrábacích
strojov inde
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk;
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od
4,26)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

19

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC
ohýbanie,
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač,
mechanik NC strojov,
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Nastavovač a
obsluha
kovoobrábacích
strojov inde
neuvedený (5)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk;
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od
4,26)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Nástrojár nastavovanie,
údržba a oprava
nástrojov (1)

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

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

za hodinu (od
4,13)

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

Obchodník s
realitami (1)

agentúra alpia s. r.
o.(Hviezdoslavova
1871/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Anna Ogoreková (, e-mail:
anna.ogorekova@realityalpia.sk)

za mesiac (od
480)

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

20

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC
ohýbanie,
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač,
mechanik NC strojov,
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)
aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; V rámci rozširovania našej úspešnej realitnej spoločnosti,
obsadzujeme pracovnú pozíciu realitný maklér. Ako novému uchádzačovi Vám
poskytneme kompletné zaškolenie a pracovné postupy, aby Váš nástup do práce bol
čo možno najhladší. Naučíme Vás organizovať si svoj čas, komunikovať s klientmi,
rôzne predajné techniky a mnoho ďalších vecí, ktoré potrebuje každý maklér. Ako
neustále rastúca spoločnosť ponúkame tým najlepším aj možnosť postúpiť v
kariérnom rebríčku na viacero manažérskych postov. V prípade Vášho záujmu
zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list na email:
recruiting@realityalpia.sk.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obchodný
manažér/ka (1)

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

(tel.: 0948 890 690, e-mail:
info@internetmania.sk)

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný manažér/ka - komunikácia so zákazníkmi,
riešenie ich požiadaviek a vytváranie objednávok (telefonicky, e-mailom)

Obchodný
pracovník,
skladník Diskont market
MAXIMAX (1)

CBA VEREX, a.s.(SNP
- MAXIMAX 582,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433117, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

za mesiac (od
610)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Obchodný
zástupca (1)

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

(tel.: 0918 485 863, e-mail:
michal@reming-sk.com)

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Obchodný
zástupca,
dokladač tovaru
(6)

Liptov Food(Uhorská
Ves 164/, 03203)

(tel.: 0901 713 945, e-mail:
liptovec@liptovec.sk)

za mesiac (od
480)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Obsluha CNC
stroja (1)

TEPRON spol. s
r.o.(Palugayho 1/A,031
01 Liptovský Mikuláš, )

(tel.: 044/547 49 42, e-mail:
tepron@tepron.sk)

za mesiac (od
600)

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

Obsluha CNC
stroja (4)

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

Eva Kucháriková (tel.:
+4215474941, e-mail:
tepron@tepron.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

21

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola, objednávka a doplnenie tovaru na obchodných
miestach

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha CNC stroja,
vytvorené na základe projektu pre uchádzačov o zamestnanie od 15-29 rokov,
vedených v evidencii min. 6 mesiacov

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a programovanie na CNC horizontálnom a/alebo
vertikálnom vyvŕtavacom centre.
Programovací jazyk Heidenhain.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obsluha
autoumyvárne (1)

BEST TYRE
s.r.o.(Palučanská 124,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Benjamin Gabris (tel.:
+421918469248, e-mail:
gsautodiely@gmail.com)

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha autoumyvárne

Obsluha
drevoobrábacích
strojov (3)

Hilzňa, s.r.o.(Pribylina
489, Pribylina, 03242)

(tel.: 0907 372 833, e-mail:
vladimir.klauco@gmail.com)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník drevárskej výroby

Obsluha linky na
povrchovú
úpravu kovov (2)

W.E.G.A.,spol. s r.o.(ul.
1. mája 2122,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 044/5526040, 0905 801 014,
e-mail: wega@stonline.sk)

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na povrchovú úpravu kovov.
Navešiavanie, zvešiavanie výrobkov na a z dopravníka.

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

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

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

za hodinu (od
2,95)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Obsluha
práčovníckych
strojov (1)

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

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

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pranie a manglovanie bielizne, ručné žehlenie bielizne,
práčovnícky servis
1 vo né pracovné miesto - vhodné na základe NP - Cesta z kruhu (UoZ vedený v
evidencii viac ako 12 mesiacov),
1 vo né pracovné miesto - vhodné na základe NP - Šanca pre mladých (UoZ do 29
rokov, vedený v evidencii min. 24 mesiacov)
základná mzda 480€ + príplatky za prácu v noci, So, (prípadne Ne alebo sviatok ak
vznikne potreba) v zmysle Zákonníka práce + výkonnostné prémie za výkony nad
predpísanú normu - 0,16 cent/1 kg

Opatrovate /ka
(1)

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

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

za mesiac (od
680)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská služba v zariadení sociálnych služieb.
Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/6:00- 18:00/18:00- 6:00

Opatrovate /ka
(1)

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

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

za mesiac (od
505)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečovanie opatrovate ských úkonov v rozsahu zákona
č. 448/2008 Z.z. – pomoc a doh ad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o zverené priestory, sprievod k lekárovi a na sociálne aktivity, spolupráca s
ostatnými zamestnancami, účasť na vo nočasových aktivitách, spolupráca s rodinou
a ostatnými inštitúciami
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aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Opatrovate /ka
(2)

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

(tel.: 044/5570 842, e-mail:
info@royalcare.sk)

za mesiac (od
435)

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

Opatrovate /ka
seniorov (1)

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

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

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov. Potrebný opatrovate ský kurz,
zdravotná škola.

Operátor (5)

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

(tel.: 044/5207175)

za hodinu (od
2,86)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor - práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov - odoberanie výliskov, ich vizuálna kontrola, ukladanie...
Zamestnávate pre 1 pracovné miesto potrebuje uchádzača spĺňajúceho kritérium:
vek do 29 rokov a evidencia na UPSVaR minimálne 6 mesiacov

Operátor CNC
(1)

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

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

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor CNC
páliaceho stroja
(1)

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

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

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (1)

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

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

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor skladu
a 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)

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem/výdaj tovaru, logistika, práca na VZV

Operátor v
spa ovni
nebezpečného
odpadu (1)

ARCHÍV SB,
s.r.o.(Priemyselná
1947/1, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0915 490 904, e-mail:
spalovna.lm@gmail.com)

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha spa ovacieho zariadenia. Kuričský, zváračský a
vodičský preukaz nie sú podmienkou.
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aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie sociálnej služby odkázaným osobám
zodpovednosť, pracovitosť
opatrovate ský kurz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti
požadovaná prax 2 roky

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC páliaceho stroja (laser).

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacieho lisu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor vo
výrobe (4)

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

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

za mesiac (od
580)

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 ; Výroba kovových dielov; kontrola a odber zhotovených
výrobkov; pomocné práce vo výrobe. Vhodné aj pre UoZ so základným vzdelanímpracovník bude zaučený. Požadujeme ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke s
možnosťou kariérneho postupu, základná znalosť práce s PC. Životopisy zasielať emailom.

Operátor výroby
(4)

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

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

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Operátor výroby
(6)

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

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

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; strihanie kusovej dyhy na požadovaný rozmer, sušenie
formátov dyhy, ukladanie nastrihanej dyhy na paletu

Operátor výroby
(8)

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

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

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; nanášanie a skladanie súborov dýh a ich
vkladanie/vykladanie do/z lisu,
orezanie vylisovaných formátov na presný rozmer,
brúsenie narezaných formátov

24

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor výroby
dosiek plošných
spojov (17)

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

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

za hodinu (od
3,4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spájkovanie súčiastok do dosiek plošných spojov; znalosť
elektronických súčiastok, manuálna zručnosť, dobrý zrak Práca na 2 zmeny: I.
zmena 6:00-14:00; II. zmena: 14:00- 22:00
Základná zložka mzdy 3,40 – 5,00 Eur/hod. + variabilná zložka do 20 %
výkonnostné odmeny + iné bonusy

Operátor výroby
na TPP v LM
(10)

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

Tatiana Kmecová (tel.:
+421948702960, e-mail:
vychod@mahax.sk)

za mesiac (od
545)

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

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

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)

za hodinu (od
3,24)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Opravár (2)

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

(tel.: 0905 488 513, 0445474813, email: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Opravár a
údržbár
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

(tel.: 0911 527 474, 0911 407 497,
e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

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

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

za hodinu (od
3,31)

Stredné odborné
vzdelanie

Ošetrovate HD
(2)

AGRIA Liptovský
Ondrej a.s.(Liptovský
Ondrej 126, 032 04,
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0903 635 082, 0445474813, email: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

25

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava áut, traktorov, závesného náradia
Miesto výkonu práce: Dielňa Beňadiková

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba po nohospodárskych strojov a zariadení v
opravárenskej dielni a v teréne. Vykonávanie základných opráv, kontrola
technického stavu strojov a udržovanie dobrého technického stavu strojov,
vykonávanie opráv havarijných stavov po nohospodárskych strojov, zámočnícke
práce a zváračské práce. Práca na predĺženú jednu zmenu, vrátene sobôt a nediel,
výnimočne nočná práca; prax vítaná
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych strojov a zariadení

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie HD v maštali alebo na pastve
Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

za mesiac (od
600)

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

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

(tel.: 0903 527 475, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate hospodárskych zvierat
staroslivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali
potrebný vodičský preukaz T + nakladače

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

(tel.: 0903 527 475, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
900)

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.

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate hospodárskych zvierat, starostivosť o zvieratá,
preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali. Pracovný čas: 6:00- 18:30;
18:00- 6:30. VP sk. T+ nakladače

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (3)

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

(tel.: 0903 527 475, 0911 407 497,
e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; ošetrovatrovate hospodárskych zvierat, starostlivosť o
zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali; vodičský preukaz:
sk. T + nakladače

Ošetrovate
hovädzieho
dobytka (1)

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

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

za hodinu (od
2,76)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Ošetrovate /ka
teliat (1)

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

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

za mesiac (od
900)

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

26

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o zverené zvieratá, kŕmenie zvierat

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

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.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
490)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zoraďovanie a príprava jednotlivých liniek a pecí na
prevádzku a kontrolu ich chodu, správne sádzanie do pece, vypekanie a chladenie
výrobkov, príprava výrobkov na expedíciu

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká škola(Námes.
Oslobodite ov ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 707 106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

za mesiac (od
693)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický zamestnanec v hudobnom odbore - žiadosti do
zamestnania spolu s dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, portfóliom,
profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov (pod a zákona 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení
neskorších predpisov) zasielať na mail: szus@dosty.eu

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

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

(tel.: 0918 707 106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

za mesiac (od
693)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický zamestnanec vo výtvarnom odbore - žiadosti
do zamestnania spolu s dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, portfóliom,
profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov (pod a zákona 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení
neskorších predpisov) zasielať na mail: szus@dosty.eu

Pekár (2)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce pri spracovaní cesta, vypekanie,
balenie hotových výrobkov, pomocné práce pri obsluhe výrobných zariadení.
Miesto výkonu práce: 1. mája 1919, 031 01 Lipt. Mikuláš; Mikuštiakova 960, 034 95
Likavka

Pekár (2)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce pri spracovaní cesta, vypekanie,
balenie hotových výrobkov, pomocné rpáce pri obsluhe výrobných zariadení.
Samostatný, pracovitý, zodpovedný, spo ahlivý.
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Pekársky majster
(2)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
490)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné riadenie pracovníkov vo výrobe, príprava a
usmerňovanie výrobného procesu, zodpovednosť za dodržiavanie technologických
postupov a kvalitu výrobkov.

Pekársky majster
(2)

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
490)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné riadenie pracovníkov vo výrobe, príprava a
usmerňovanie výrobného procesu, zodpovednosť za dodržiavanie technologických
postupov a kvalitu výrobkov

Pilčík- výchovné
ťažby,
prerezávka,
prebierka (5)

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

(tel.: 0905 447 521, e-mail:
lesmoto@lesmoto.sk)

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovné ťažby, prerezávka, prebierka
Osobný pohovor po telefonickom dohovore.

Plavčík/čka (3)

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

(tel.: 0918 665 481, 0918 665 400,
044/5208 901, 044/5208913, email: riaditelmaj@sorea.sk,
mzdymaj@sorea.sk)

za mesiac (od
576)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad kúpajúcimi v bazénoch letného term. kúpaliska
a krytého bazéna. Potrebný plavčícky preukaz.

Pokladník v
predajni (2)

Hai Nguyen Dinh(Nám.
mieru 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 076 682)

za hodinu (od
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, práca s pokladňou,
potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky vopred
chuť pracovať v kuchyni, príjemná komunikácia

Pomocná sila (1)

Bocatour,
s.r.o.(Nábrežie Janka
Krá a 8, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 520 142, e-mail:
bocatour@bocatour.sk)

za hodinu (od
2,9)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomoc v kuchyni/ umývanie riadu, upratovanie v kuchyni,
čistenie zeleniny, zemiaky. Potrebné mať HYGIENICKÉ MINIMUM!

Pomocná sila (20)

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

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

za mesiac (od
480)

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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Pomocná sila do
kuchyne (1)

PÁVIK, s.r.o.(Za
Havlovci 4637/3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 465 793, e-mail:
pavnicapeter@gmail.com)

za hodinu (od
3,43)

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

Pomocná sila do
kuchyne (2)

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

(tel.: 0903 622 908)

za hodinu (od
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJvýhodou

Pomocná sila do
kuchyne (2)

MARINA LIPTOV, a.
s.(Bobrovník 140,
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail:
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, čistenie ovocia,
zeleniny,
potrebný zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pomocná sila do
kuchyne (4)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba Jasná ,Demänovská
dolina 032 51, )

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

za hodinu (od
2,8)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni - pomocné práce v kuchyni, pomoc
pri príprave pokrmov, príprava jednoduchých pokrmov...
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.10.2018 o 10:00 hod, miesto: Hotel Borová
Sihoť, SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni

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)

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

recepcia hotel Mikulášska chata
(tel.: +421918371702, e-mail:
recepcia@mikulasskachata.sk)

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

29

aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, pomocné práce v kuchyni, čistenie
zeleniny, udržiavanie poriadku v kuchyni, čistenie skladov, vykonávanie pomocných
prác pod a zadania kuchára alebo prevádzkara.
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Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

(tel.: 0445591411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

za mesiac (od
500)

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

za mesiac (od
500)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať pomocné práce pri príprave a servírovaní
teplých a studených jedál, umývať riad, udržiavať čistotu v zverených priestoroch
na základe HACCP a interných štandardov a pripravovať inventár pre plynulý
chod prevádzky počas pracovnej doby, efektívne hospodáriť s prostriedkami,
materiálom, potravinami a ochraňovať majetok pred poškodením, zničením alebo
odcudzením

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

(tel.: 0918665481, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

(tel.: 0908 930 369, e-mail:
mdurica@windowslive.com)

za hodinu (od
2,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni Hotel
Pošta****
Demänovská
dolina (1)

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

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

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

30

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha umývačky riadu, pomocné práce v kuchyni.
Flexibilita, zmysel pre poriadok a čistotu, zodpovedný a svedomitý prístup k práci.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, obsluha myčky,
čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku a čistoty v kuchyni štvorhviezdičkového
hotela v Jasnej.
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Pomocná sila v
kuchyniumývač/ka riadu
(2)

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

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

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Umývanie riadov, upratovanie priestorov kuchyne,
hrubá príprava zeleniny, ovocia, pomocné práce pri príprave jedál. Požadovaná
prax: 0- 2 roky. Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a profesného
životopisu uchádzača poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk. Bezúhonnosť
dokladovaná aktuálnym Výpisom z registra trestov, zodpovednosť, dobrý zdravotný
stav.

Pomocná sila vo
výrobe (4)

Anton
Vyšňan(Pálenická
422/7, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0918 752 612, e-mail:
miroslavav@centrum.sk)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce vo výrobe

Pomocné
stavebné práce
(3)

BK development s. r.
o.(Kemi 629/11,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 0948 025 683, e-mail:
info@uctovnakancelaria.sk)

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce na stavbe rodinných domov
miesto výkonu: Liptovský Mikuláš

Pomocné
upratovacie
práce (2)

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

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

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

31

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocné
upratovacie
práce (2)

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

(tel.: 0905 974 947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné upratovacie práce,
pomocné práce pri čistení a dezinfekcii pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace
prostriedky a hygienické potreby, konstrola stavu ich zásob a informovanie
zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia, umývanie podlahy, vysávanie,
vyprázdňovanie smetných košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s
údržbou priestoru na požadovanej hygienickej
úrovni, manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie,
spo ahlivosť, samostatnosť

Pomocník v
kuchyni (1)

PDMM PROJEKT,
s.r.o.(Demänová 478,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 537 768, e-mail:
info@penziondrak.sk)

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; - umývanie príborov, riadov, ktoré sa používajú v
hoteli
- uskladnenie poumývaného riadu a príboru
- priebežné upratovanie a udržiavanie čistoty v priestoroch kuchyne a skladov
- čistenie surovín
- pomoc pri vyskladnení tovaru do skladov a chladiakov
-dodržanie predpisov pre bezpečnosť práce a hygienu
- pomoc kuchárovi

Pomocník v
stolárskej dielni
(2)

Slovak Edu Team SET, s.r.o.(SNP 1
105/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0949 136 975, e-mail:
stefangyuran@zoznam.sk)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v stolárskej dielni

Pomocný kuchár
(1)

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

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

za hodinu (od
3,32)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Pomocný kuchár
(1)

PDMM PROJEKT,
s.r.o.(Demänová 478,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 537 768, e-mail:
info@penziondrak.sk)

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

32

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár - pomocný kuchár a práce s tým súvisiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocný
kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
576)

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

aspoň 1
rok

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

Pomocný
kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
576)

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

aspoň 1
rok

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

Pomocný
kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0905 974 947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

za mesiac (od
576)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka
preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem pripravuje pod a pokynov
šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a
pokrmy, komunikácia s klientom
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a plánovanie
práce pod dozorom kuchára, tímová práca,
praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť

Pomocný
pracovník
(údržbár) (1)

Obec Liptovské
K ačany(Liptovské
K ačany 72, Liptovské
K ačany, 03214)

(tel.: 0918 625 060, e-mail:
liptovske.klacany@gmail.com)

za mesiac (od
480)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník údržby

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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Názov profesie
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Zamestnávate (adresa
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný
pracovník na píle
(2)

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

(tel.: 0905 447 521, e-mail:
lesmoto@lesmoto.sk)

za mesiac (od
576)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník na píle, obsluha rozmietacej a
skracovacej píly

Pomocný
pracovník v
drevovýrobe (2)

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

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

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje nekvalifikované činnosti pod a požiadaviek
priameho nadriadeného "MAJSTRA", vykonáva manuálne práce ako je triedenie,
ukladanie, brúsenie...
Prax vo výrobných podnikoch- výhodou, manuálna zručnosť, presnosť a precíznosť,
dobrý zdravotný stav, práca aj pre šikovných a zodpovedných absolventov.

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)

za hodinu (od
2,76)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obslužné a manipulačné práce v rastlinnej výrobe

Pomocný
robotník pri
stavebných
prácach (2)

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

(tel.: 0905 356 900, e-mail:
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri stavbách

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

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

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

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (2)

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

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

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pomocný/á
kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Poštový
doručovate
(Liptovský
Mikuláš) (1)

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

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

za mesiac (od
560)

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.

Poštový
doručovate odpočtár
(Liptovský
Mikuláš) (1)

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

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

za hodinu (od
2,8)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zber, spracovanie, kontrola údajov súvisiacich s odpočtami
energií a kontrola meracích zariadení, propagácia a ponuka zmluvných služieb SP,
a.s., a sprostredkovanie zmluvných vzťahov distribučných spoločností a externých
partnerov“ (okrem činností vykonávaných v rámci finančného sprostredkovania) a
pod.
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Požad.
prax

Popis miesta

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, pomoc pri príprave jedál,
umývanie riadov v umývačke, udržiavanie poriadku na pracovisku. Kolektívny
prístup, flexibilita, chuť do roboty.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pracovník na
orezávanie a
miazdrenie
štiepenkovej
glejovky (1)

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

(tel.: 0948525023, 044/5523037, email:
splitslovakia@splitslovakia.eu)

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; ručné orezávanie nožom a miazdrenie štiepenkovej
glejovky/časti hovädzej kože

Pracovník na
orezávanie a
miazdrenie
štiepenkovej
glejovky (2)

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

(tel.: 044/55 230 37, e-mail:
splitslovakia@splitslovakia.eu)

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; ručné orezávanie nožom a miazdrenie štiepenkovej
glejovky/časti hovädzej kože,
potrebné vopred telefonicky dohodnúť termín stretnutia priamo u zamestnávate a

Pracovník pri
výrobe syrov syrár/ka (1)

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

(tel.: 0903 510 063, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie mlieka, výroba syrov,
dodržiavanie výrobných postupov, dodržiavanie hygieny a sanitácie
zmennosť: jednozmenná, spravidla predĺžená, vrátane sobôt a nediel

Pracovník v
drevospracujúcej
výrobe (2)

MI-PAL s.r.o.(A.
Bernoláka 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 669 396, e-mail: mipal@mi-pal.sk)

za hodinu (od
4,2)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba obalového materiálu z dreva (výroba paliet)
Výberové konanie sa uskutoční na prevádzke firmy Mi-pal, s.r.o., Bernoláková 14,
031 01 Lipt. Mikuláš

Pracovník v
kovovýrobe (3)

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

(tel.: 044/5222372, 044/5222688, email: ondrejkova@gude.sk)

za mesiac (od
576)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
záložni (1)

HUNTER LM
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 36,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 954 203, e-mail:
sigma99@centrum.sk)

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Záložňa- práca s klientom- ohodnotenie tovaru,
spracovanie záložnej zmluvy, vedenie pokladne, predaj prepadnutého tovaru.
Neskôr, po zaučení- zmenáreň (pracujeme pre zmluvného partnera)- práca s
klientom, poradenstvo, nákup- predaj valút.
Vybraným záujemcom pošleme informácie o mieste a čase výberového konanianajneskôr 01.10.2018
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Požad.
prax
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Pracovník vo
výrobe (2)

MI-PAL
s.r.o.(A.Bernoláka 14 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 669 396, e-mail: mipal@mi-pal.sk)

za hodinu (od
4,2)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník vo výrobe
Výroba obalového materiálu (palety, nadstavby, ...)
potrebný minimálne výučný list

Pracovník
údržby (1)

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

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

za hodinu (od
4,13)

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

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/čka v
kovovýrobe (5)

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

(tel.: 044/5222372, 044/5222688, email: ondrejkova@gude.sk)

za mesiac (od
576)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pracovníčka v
jasliach (1)

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

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

za mesiac (od
580)

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

Pracovníčka,
pracovník v
bufete (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Vysekávanie, ohýbanie, bodové zvárenie, skladanie, balenie
časti kovového nábytku

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Denná výchovná a opatrovate ská starostlivosť o deti
jasličkového veku (1-3 roky).

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Praktická sestra
(3)

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

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

za mesiac (od
684)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotnícky asistent - komplexná hygienická starostlivosť
o chorých na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie
sestre pri odborných liečebných a ošetrovate ských výkonoch vykonávaná
zdravotníckym asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

Predajca
životného a
neživotného
poistenia (2)

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

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.

Predajca/
Skladník v
kúpe ňovom
štúdiu (1)

KEREX BJ, s. r.
o.(Nová 5, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Gabriel Sekerčák (tel.:
+421905788085, e-mail:
sekercak@kerex.eu)

za mesiac (od
600)

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 ; Do nášho kolektívu v Liptovskom Mikuláši príjmene
kolegu na pozíciu predajca/skladník. Náplň práce:
- predaj tovaru zákazníkovi,
- starostlivosť o vzh ad predajne a skladu,
- príjem a výdaj tovaru zo skladu,
- v prípade potreby rozvoz tovaru dodávkou. (výnimočne aj na dlhšie vzdialenosti).
Štruktúrovaný životopis spolu so žiadosťou o prijatie do zamestnania zasielajte na
emailovú adresu: sekercak@kerex.eu. Vybraní uchádzači budú pozvaní na
pracovný pohovor.

Predavač (1)

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

Ingrid Pastoreková Hegyiová (tel.:
+421903485475, e-mail:
okay_141@okaysk.eu)

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj, vykladanie tovaru, starostlivosť o zákazníka

Predavač v
obchodnej
prevádzke (2)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(Fraňa
Krá a 487, Liptovský
Hrádok, 03301)

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

za mesiac (od
480)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykladanie a predaj tovaru v predajniach spoločnosti

Predavač v
po ovníctve a
rybárstve (1)

SKALNIAK, s.r.o.(1.
mája 4313, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Joanna Komperda (tel.:
+421443700012, e-mail:
zahrada@skalniak.eu)

za mesiac (od
670)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj po ovníckych, rybárskych potrieb, zbraní a streliva.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)
Predavač/-ka
(Liptovský
Mikuláš) (1)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
KiK textil a Non-Food
spol. s r. o.(1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zdenka Veselovská (tel.: +421 914
342 761, e-mail:
zdenka.veselovska@kiktextilien.com)

za mesiac (od
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vaše pracovné miesto bude v medzinárodnej spoločnosti,
ktorá patrí k najväčším v oblasti maloobchodu a nachádza sa v našej pobočke v
Liptovskom Mikuláši - Stop Shop, kde máte možnosť pracovať na plný úväzok.
Vaše úlohy:
- starostlivosť o zákazníkov v maloobchodnej predajni
- poskytovanie poradenstva ku konkrétnym tovarom
- predajná činnosť
- práca na pokladni
- komunikácia so zákazníkom
- starostlivosť o predajňu

Predavač/ka (1)

FAUNEX
s.r.o.(Kamenné pole 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Klaudia Malková (tel.:
+421915777773, e-mail:
faunexsro@gmail.com)

za hodinu (od
3,2)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Firma FAUNEX h adá do prevádzky syrov predávača/ku
na TPP.
Predajňa sa nachádza v Tesco Liptovský Mikuláš.
Plat: 2,80€ v čistom na hodinu
Nástup: ihneď
Pre viac info ma prosím kontaktujte na tel. č.: +421915777773 alebo na email:
faunexsro@gmail.com

Predavač/ka (1)

Richard Janček
TOPTROPIC(Malatín
y 110, Malatíny, 03215)

(, e-mail:
erikajancekch@gmail.com)

za mesiac (od
522)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka
Predaj tovarov, práca s RP, vybavovanie reklamácií, oceňovanie/aranžovanie
tovarov, drobné opravy, ...
podmienkou je mať dobre rozvinutú jemnú motoriku rúk, ktorá je potrebná pri
drobných opravách šperkov, výmenách batérií v hodinkách, bezúhonnosť,
zodpovednosť, loajalita, príjemné vystupovanie, šikovnosť, vzťah k šperkom.
Schopnosť predať.
Pracovné miesto , ktoré chce zamestnávate vytvoriť s podporou národného projektu
Praxou k zamestnaniu
(UoZ do 25 rokov, min. 3 mes. v evidencii, alebo UoZ do 29 rokov, min. 6 mes. v
evidencii)
Potrebné zaslať životopis na adresu: erikajancekch@gmail.com, výber zamestnanca
sa uskutoční na základe užšieho výberu zo životopisov priamo na pracovisku
Šperky a hodinky TOPTROPIC, OD PRIOR, 1. poschodie
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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pracoviska)
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka (1)

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

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

za mesiac (od
340)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru a poskytovanie elektronických služieb
konečnému zákazníkovi,
v predajni v trafike v OC Lidl v Lipt. Hrádku.
zastupovanie počas čerpania RD

Predavač/ka (1)

Záhradkárske potreby
LM, s. r. o.(Nová
348/70, Závažná
Poruba, 03202)

(tel.: 0949 830 306, 044/5520515, ,
e-mail:
dadakovacova@zoznam.sk)

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Priamy kontakt so zákazníkom; práca s pokladňou
výhodou; plat: 580 eur+ odmeny
Miesto výkonu práce: Ul. 1. mája č. 12, Liptovský Mikuláš

Predavač/ka
textilu (1)

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

Eva Kenderová (tel.:
+421915465042, e-mail:
designeva@centrum.sk)

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač/ka
tovaru (1)

Beáta Gazdíková M&B
- Secret
World(Garbiarska
695, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0944 389 363, e-mail:
info@beashop.sk)

za mesiac (od
576)

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

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Predavač/ka tovaru - obsluha zákazníkov, vykladanie
a označovanie tovaru, práca s ERP, upratovanie predajne
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- Praxou k zamestnaniu (vhodní UoZ:
UoZ do 25 rokov a min. 3 mesiace v evidencii UoZ, UoZ do 29 rokov a min. 6
mesiacov v evidencii UoZ)

Predavačka (1)

Erika Chovančíková TOPTROPIC(1.mája
41, Liptovský Mikuláš,
03101)

Richard Janček (, e-mail:
richardjancek1@gmail.com)

za mesiac (od
720)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predavačka v špecializovanej predajni s Hodinami a
Šperkmi v LM, v OC STOP.SHOP..
Základnými požiadavkami sú: - mať pozitívny vzťah k hodinkám a šperkom
- mať rozvinutú jemnú motoriku rúk (na vykonávanie drobných opráv, výmeny
batérií..)
- príjemný vzh ad a vystupovanie, zodpovednosť, bezúhonnosť
- pracovný čas - dlhý a krátky týždeň

Predavačka,
Pokladníčka (1)

SKALNIAK, s.r.o.(1.
mája 4313, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Joanna Komperda (tel.:
+421443700012, e-mail:
zahrada@skalniak.eu)

za mesiac (od
670)

Stredné odborné
vzdelanie

Prevádzkar/ka
kaviarne (1)

MI-PAL s.r.o.(A.
Bernoláka 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904 669 396, e-mail: mipal@mi-pal.sk)

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
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aspoň 3
mesiace

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj značkového talianskeho a španielskeho textilu.

Dátum nástupu: 01.01.2019 ; Predaj tovaru v záhradnom centre, preberanie a
dokladanie tovaru, práca s registračnou pokladňou.
Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkar/ka kaviarne
- zabezpečenie chodu kaviarne
- komunikácia s dodávate mi

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Prevádzkový
elektrikár (1)

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

(tel.: 0445207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od
3,2)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrotechnická údržba výrobných liniek, zariadení a
budov, vykonávanie nastavení, montáž a oprava zariadení a el.náradia, samostatná
realizácia kvalifikovaných činností pri elektroúdržbe strojov a technológií,
odstraňovanie porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a analyzovanie týchto
porúch, zapájanie elektrických rozvádzačov, ovládacích panelov, práca s technickou
dokumentáciou, obsluha rozvodne elektrickej energie. Prax v oblasti automatizácie
výrobných liniek, znalosť snímačov, frekvenčných meničov a riadiacich systémov
liniek výhodou; Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, Vyhláška
508/2009 par. 22 nad 1000V do 22kV výhodou.

Prevádzkový
technik (1)

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

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

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzka farmy hovädzieho dobytka, vedenie predpísanej
evidencie, vedenie podriadených, odborná práca pri dojniciach, obslužné
prevádzkové činnosti.

Psychológ v
Dome Charitas
sv. Kláry (1)

Spišská katolícka
charita(Borbisova 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Martin Janíček (, e-mail:
martin.janicek@caritas.sk)

za mesiac (od
650)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2019 ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a
jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Dome Charitas sv. Kláry na
základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v
spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí
utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom
neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri
vo be postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania
vo by o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Raňajkový
kuchár/ka (1)

SOJKA s.r.o.(Malatíny
104, Malatíny, 03215)

Ing. Milan Gemzický (tel.:
+421904633622, e-mail:
manager@sojka.eu)

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava raňajok pre hotelových hostí. Po príprave
raňajok pomoc dennej smene v podobe pečenia jednoduchých koláčov a pečiva.

Recepčná (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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.

Recepčná /
recepčný (1)

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

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

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná HVT
(1)

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

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

za mesiac (od
675)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za procesy check in a check out a celkový
chod recepcie, poskytovanie komplexných informácií hosťom, vybavovanie
telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí, reprezentovanie a
zastupovanie záujmov spoločnosti, aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie
rezervácií hostí, zabezpečovanie komfortu pre hostí (poradensto, servis),
administratíva spojená s chodom recepcie, zodpovednosť za dodržiavanie interných
smerníc, práca s finančnou hotovosťou, zodpovednosť za prijaté online/offline
platby, prácas s hotelovým systémom a k nemu pridruženými programami,
zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb.

Recepčný/
Recepčná (1)

R investment,
s.r.o.(Demänová 474,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0917 417 740, e-mail:
info@riverside.sk)

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chod recepcie, ubytovanie hostí, poskytovanie informácií,
administratívne práce

Recepčný/
Recepčná (1)

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

(tel.: 0918 665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/Recepčná - práca v rezervačnom programe
Horec
- rezervácie pobytov, registrácia hostí, spravovanie a vystavovanie hotelových účtov,
predaj doplnkových služieb a tovaru
- potrebný je zdravotný preukaz

Recepčný/á (1)

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

(tel.: 044/5591411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

za mesiac (od
700)

Vyššie odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Privítanie hostí, registrácia v rezervačnom systéme,
spracovanie emailovej a telefonickej komunikácie, tvorba rezervácií,
administratívne práce, starostlivosť o hostí, práca s finančnou hotovosťou, práca s
registračnou pokladňou a POS terminálom, kontrola obsadenosti na portáloch,
denná uzávierka, poskytovanie informácií o okolí a službách hotela, zodpovednosť
za zverený tovar a finančnú hotovosť, príjemné vystupovanie a komunikatívnosť.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie chodu recepcie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/á (1)

SOJKA s.r.o.(Malatíny
104, Malatíny, 03215)

Ing. Milan Gemzický (tel.:
+421904633622, e-mail:
manager@sojka.eu)

za mesiac (od
780)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientom v osobnom styku, formou mailu a
telefonického rozhovoru. Práca v rezervačnom systéme. Riešenie požiadaviek hostí
spadajúcich do kompetencie hotelovej recepcie. Recepcia rezortu Sojka slúži pre
hotelové ubytovanie, pre apartmány, drevenice a kemping, z ktorých rezort
pozostáva.

Recepčný/á (2)

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

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

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; práca na recepcii hotela (250 lôžok) - ubytovanie hostí,
zúčtovanie, poskytovanie informácií, vybavovanie rezervácií, predaj obchodného
tovaru, zmenárenská činnosť

Referent odbytu /
Liptovský
Mikuláš (18314)
(1)

Stavebniny DEK
s.r.o.(Revolučná
426/12, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Lucie Svatoňová (tel.:
+420234054297, e-mail:
kariera@dek.sk)

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Referent/ka
cestovnej
kancelárie
(Liptovský
Mikuláš) (3)

M.S.LEM,
s.r.o.(Štúrova 1968,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Patrik Slivarich (, e-mail:
zivotopis@kariera-praca.sk)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; – predaj domácich a zahraničných zájazdov z ponuky našej
CK a partnerských touroperátorov,
– predaj doplnkových produktov a služieb,
– komunikácia s klientami osobne, telefonicky a mailom,
– práca v obchodnom centre (zmenná prevádzka- dlhý / krátky týždeň).

Riadite /ka
materskej školy
(1)

Obec Prosiek(Prosiek,
03223)

(tel.: 0918 947 475, e-mail:
ouprosiek.starosta@gmail.com)

za mesiac
(946 - 946)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie a výchovnovzdelávacia činnosť v materskej škole.
Ovládanie štátneho jazyka, znalosť vo všeobecných záväzných predpisoch
týkajúcich sa činnosti organizácie, osobné a morálne predpoklady pod a §3 ods. 3 a
4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme, organizačná a riadiaca
schopnosť, občianska bezúhonnnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita,
zodpovednosť, spo ahlivosť, Osvedčenie o 1. atestácii alebo jej náhradnej formy.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v
Prosieku.

Robotník,
robotníčka (1)

DREVOMAX s.r.o.(1.
mája 2044, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Barbora Kostolná (tel.:
+421905860360, e-mail:
jkostolna@drevomax.sk)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Samostatne
účtujúci čašník
(2)

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

(tel.: 0908 930 369, e-mail:
ˇmdurica@windowslive.com)

za mesiac (od
480)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

43

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracováva ponuky, poskytuje poradenstvo
Prijíma a realizuje objednávky
Pracuje s pokladňou
Objednáva tovar a udržiava skladové zásoby
Komunikuje s dodávate mi a so zákazníkmi vo zverenom rozsahu
Komunikuje so zákazníkmi a ďalšími oddeleniami spoločnosti
Vykonává úlohy spojené s prevádzkou predajne

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha drevospracujúcich strojov vo výrobe peliet.

aspoň 3
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Samostatný
odborný referent
(1)

Informačné centrum
mesta Liptovský
Mikuláš(Námestie
Mieru 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/552 24 18, e-mail:
info@mikulas.sk)

za mesiac (od
520)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Samostatný
technik (1)

Slovenské múzeum
ochrany prírody a
jaskyniarstva(Školská
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

Milota Nahálková (tel.:
+421445477216, fax: 0445514381,
e-mail: nahalkova@smopaj.sk)

za mesiac (od
545)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Sanitár (1)

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

(tel.: 044/5563526, 044/556352,
fax: 5563507, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac (od
480)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Servisný technik
(1)

SEDOZA, spol. s
r.o.(Pri železnici 12,
Lipt. Hrádok, 03301)

(tel.: 044/522 32 42, e-mail:
sedoza@stonline.sk)

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

44

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Samostatný odborný referent - poskytovanie
informácií osobne aj telefonicky o kultúrnych a turistických aktivitách a
atraktivitách LM a okolia, predaj tovaru, cestovných lístkov, vstupeniek.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- Praxou k zamestnaniu (vhodní UoZ:
UoZ do 25 rokov a min. 3 mesiace v evidencii UoZ, UoZ do 29 rokov a min. 6
mesiacov v evidencii UoZ).
Vybraní uchádzači budú telefonicky kontaktovaní zamestnávate om.
6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: 01.01.2019 ; - Kontrola a nastavenie tepelných a klimatizačných
režimov v objektoch múzea,
- kontrola parametrov nastavení v zabudovaných technických zariadeniach v
tepelných čerpadlách, elektrických kotloch, vzduchotechnike, systéme podlahového
kúrenia, vodného efektu, výťahu,
- sledovanie fakturácie v oblasti energií,
- spolupráca pri opravách a rekonštrukciách všetkých technických zariadení
objektov múzea,
- spolupráca pri záhradníckych prácach,
- zabezpečovanie a koordinácia optimálneho stavu technických prvkov v sadových
úpravách v exteriéri múzea po rekonštrukcii.
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca sanitára

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Servis a montáž po nohospodárskych strojov a zariadení,
údržbárske práce. Ďalšie požiadavky: Osvedčenie na vykonávanie činnosti na
elektrických zariadeniach – § 22 samostatný elektrotechnik. Vyžadujeme
zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, pracovnú zručnosť v údržbárskych
prácach.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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)

za mesiac (od
950)

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

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 Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (10)

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

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

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícke služby na internom oddelení + úsek JIS,
neurologické oddelenie + úsek JIS

Skladník (1)

GÜDE Slovakia,
s.r.o.(K sihoti 324/2,
Podtureň, 03301)

Mária Pačajová (tel.:
+421905558499, e-mail:
pacajova@gude.sk)

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovedá za sklad
- Prijíma, kontroluje a uskladňuje tovar
- Pripravuje tovar na expedíciu a zodpovedá za včasné vyexpedovanie tovaru
- Vydáva tovar len na základe vystavenej výdajky

Skladník (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník(čka) vychystávač(pick
er) (5)

COOP LC SEVER,
a.s.(Družstevná 4503,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Kovalčík (tel.:
+421905787918, fax: 0445570261,
e-mail: kovalcik@lcsever.coop.sk)

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie

Skladník/čka (1)

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

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

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

45

aspoň 3
mesiace

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

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
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Skladník/čka (1)

Igor Danaj(Gôtovany
205, Gôtovany, 03214)

Igor Danaj (tel.: +421905250879,
e-mail: igor@danaj.sk)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Skladník/čka (1)

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

(tel.: 0918 665 448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Skladový
manipulant (3)

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

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

za hodinu (od
3,4)

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

Správca/kyňa
wellness (1)

INOVATICA, s. r.
o.(Vyšná Boca 259,
03224)

(tel.: 0915 301 407, e-mail:
peto.chatapodcestovicou@gmail.c
om)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce, starostlivosť o čistotu a prevádzku wellness

Stavbyvedúci
(majster
stavebných prácpredák) (2)

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

(tel.: 0905 356 900, e-mail:
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dozor pri malých realizáciách stavieb (zámkové dlažby,
ploty, spevnené ploty, atď.)

46

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie skladu, objednávanie, príjem, výdaj,....
spracovanie podkladov do výroby
marketing a cenové ponuky
Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník/čka
- objednávanie a príjem potravín, výrobkov od dodávate ov na sklad
- uskladnenie a výdaj na strediská
- evidencia príjmu a výdaja v systéme Blue gastro

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku,
uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a
výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, ukladá a upevňuje tovar na paletách,
zabezpečuje jeho manipuláciu v rámci výroby, spolupracuje pri prijímaní a výdaji
tovaru v sklade a v rámci výroby, manipuluje s výrobkami, ukladá ich, upevňuje na
palety. Manipuluje s tovarom, výrobkami, materiálom a obalmi ručne, prípadne
použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Spracováva inventarizáciu
zásob tovaru v sklade. Zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadov vzniknutých pri
skladovaní. Zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade. Požaduje sa: schopnosť
pracovať zodpovedne, systematicky, samostatne.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Stavbyvedúci pre
líniové vedenia
(1)

EUB, s.r.o.(Priehradná
1690/30, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 434 347, e-mail:
kuban@eub.sk)

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážna činnosť na zariadení vysokého a nízkeho
napätia
potrerbná orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom
zákone
vodičský preukaz B

Stavebný
montážnik
jednoduchých
stavieb (1)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

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

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe
vodičský preukaz sk. B

Stavebný
pracovník (9)

Ivan Zelina DAN ZEL(Priemyselná
4275/34, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 243 118, 0905 354 157,
0445526903, e-mail:
zelinova.helena@gmail.com)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Stolár (1)

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

František Serek (tel.:
+421905315056)

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stomatológ (1)

HAMAM
STOMATOLÓGIA,
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0917 263 148, e-mail:
hamam.mohamed@gmail.com)

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;

47

Požad.
prax

aspoň 5
rokov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Strojník ma
traktorbager a
pásový bager (2)

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

(tel.: 0905 356 900, e-mail:
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od
800)

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

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Strojník
stavebného stroja
Sennenbogen (1)

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

(tel.: 0445207011, , e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od
3,2)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha stavebného nakladacieho a vykladacieho stroja
Sennenbogen, nakladanie a vykladanie gu atiny, potrebná prax práce s
hydraulickou rukou. Manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav. Preukaz obsluhy
stavebných strojov skupina 9, VP skupina C

Strojný
zámočník,
údržbár (1)

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

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

za hodinu (od
2,95)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojný zámočník, údržbár - mechanická údržba
vykonávanie menších až stredných opráv strojno-technolog. zariadenia,
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie
kompetentným osobám, spolupráca s externými firmami pri väčších plánovaných
opravách, vykonávanie preventívnej údržby, mazanie STZ pod a mazacích plánov,
spracovanie a evidencia zoznamov a špecifikácií rizikových náhradných dielov,
bežných náhradných dielov,
znalosť práce s výkresovou dokumentáciou
manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav
zváračský preukaz, preukaz na VZV výhodou

Strojová
vyšívačka (1)

IPATEX, s.r.o.(J.
Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ingrid Kögelová (tel.:
+421905928895, e-mail:
ipa@vysivanie-lm.sk)

za mesiac (od
350)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho stroja, obstríhanie nitiek a balenie
textilu. Pomocné práce.
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Dátum nástupu: Ihneď ; práce na strojoch, údržba a servis,
strojnícky preukaz výhodou, ak nie, zabezpečíme,
požadujeme zodpovednosť a seriózny prístup k práci

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Sústružník (1)

GTB a.s.(SNP 1, 033 01
Liptovský Hrádok, )

(tel.: 0903 736 08, e-mail:
miroslav.jancuska@gtb.sk)

za hodinu (od
4,8)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Sústružník - sustružovanie, frézovanie, brúsenie
súčiastok

Sústružník CNC
(2)

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

(tel.: 044/5475956, e-mail:
zuzana.babicova@craemer.com)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC i klasické obrábanie menších a stredne ve kých sérií;
písanie, úprava a správa programov; zriadenie a obsluha CNC a manuálnych
sústruhov.
Znalosť čítania technických výkresov, možnosť zaučenia

Technik
bezpečnostných
systémov (1)

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

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

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž zabezpečovacích a kamerových systémov,
ostatných slaboprúdových systémov, nastavenie, programovanie a ich údržba

Technik
bezpečnostných
systémov (3)

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

(tel.: 0905 526 189, e-mail:
mores@mkalarm.sk)

za mesiac (od
540)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž a servis bezpečnostných a slaboprúdových
systémov,
potrebná odborná spôsobilosť v elektrotechnike - min. §21

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)

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)

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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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)

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

Terénny sociálny
pracovník (2)

Mesto Liptovský
Mikuláš(Štúrova
1989/41, Liptovský
Mikuláš, 03142)

(tel.: 044/5565201, e-mail:
d.chromekova@mikulas.sk)

za mesiac (od
600)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Dátum nástupu: 01.11.2018 ; Aktívne vyh adávanie a
kontaktovanie udí so sociálnymi problémami, odborné posudzovanie životnej
situácie. Vhodní UoZ- tí, ktorí spĺňajú podmienky Národného projektu Terénna
sociálna práca. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu- označiť obálku
"Výberové konanie TSP" do 22.10.2018. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do
zamestnania, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, uchádzač môže
predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávate a, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace. Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ II. st. v odbore
sociálna práca.

Tesári a stavební
stolári (5)

Kredit real,
s.r.o.(Jozefa Dekreta
Matejovie 549,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0907 339 275, e-mail:
emil.pincak@gmail.com)

za hodinu (od
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesári a stavební stolári
miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko

Traktorista (2)

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

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

za mesiac (od
600)

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

aspoň 6
mesiacov

Triedenie reziva
(1)

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

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

za hodinu (od
2,95)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Umývač a
prípravár
motorových
vozidiel (1)

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

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

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva,
triedenie reziva pod a kvalitatívnych tried
prax v drevárstve, lesníctve výhodou
Dátum nástupu: Ihneď ; predpredajná príprava osobných a úžitkových vozidiel
(čistenie, umývanie inetriéru a exteriéru vozidla, diagnostická prípava (značky
Citroen, Kia, Ford, Peugeot)

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

DAVA JOB,
s.r.o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

(, e-mail:
vajdova.danka@gmail.com)

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie

Upratovačka (1)

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

(tel.: 0903 622 908)

za hodinu (od
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018

Upratovačka (1)

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

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

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Upratovačka (2)

Mestský futbalový klub
Tatran Liptovský
Mikuláš(Smrečianska
612, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Jana Stančeková (tel.:
+421918398763, e-mail:
fktatran@imafex.sk)

za mesiac (od
240)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie, pranie.

Upratovačka (2)

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

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

za mesiac (od
500)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovať a udržiavať čistotu v celom areáli Aquaparku
Tatralandia

Upratovačka,
chyžná (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb, apartmánov, prezliekanie postelí,
starostlivosť o hotelovú bielizeň.

Učite hry na
saxafón (1)

Základná umelecká
škola J. L.
Bellu(Hodžova 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 044 384, e-mail:
zuslm@svslm.sk)

za mesiac (od
500)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie hry na saxafón

Učite /ka
klasického tanca
na konzervatóriu
(1)

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

(tel.: 0948 200 485, e-mail:
manazer@stklh.sk)

za mesiac (od
650)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie odborných predmetov na konzervatóriu.
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Učtovník/
učtovníčka (1)

Anton Pažítka
PKM(Rázusova 1872,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pazitka (tel.:
+421905326918, e-mail:
pamatrans@stonline.sk)

za mesiac (od
650)

Vyššie odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; podvojné/jednoduché, mzdy

Valciar (1)

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

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

za hodinu (od
4,13)

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.

Vodič (1)

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

(tel.: 044/5520473-74, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vodič (2)

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

(tel.: 0944982002, e-mail:
roman.kuffa@gmail.com)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Vodič (4)

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

(tel.: 0905 530 817, e-mail:
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od
500)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné
miesta

Vodič MKD (4)

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

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

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič MKD v štátoch EÚ
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Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné
miesta; potrebný VP sk. B.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz tovaru na určené miesto, pomocné práce na
expedícii,
potrebný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve

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

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

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

za mesiac (od
577)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu

Vodič kamiónu
(5)

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

Mgr. Lucia Gočová (tel.:
+421911095062, fax:
+421445231710, e-mail:
lucia@hosko.eu)

za mesiac (od
576)

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
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

za mesiac (od
576)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava tovaru plachtovým
návesom Slovensko-Španielsko, nie turnusy !!! Aktuálne !!! Seriózne jednanie a
slušný zárobok 576€brutto+1000€ odmeny pod a výkonu+príplatok za víkend. 2
predĺžené víkendy v mesiaci doma (napr. keď prídete zo Španielska na Slovensko v
stredu alebo vo štvrtok, odchádzate von až v pondelok).

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.12.2018 ;

Vodič nákladnej
dopravy (LKWnáves) (1)

DREVONAEXPORT
s.r.o.(Malužiná 20,
03234)

(tel.: 0908 515 721, e-mail:
albrecht@drevonaexport.sk)

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič nákladnej dopravy v rámci SR a ČR
potrebná karta vodiča, psychotesty, vodičský preukaz C+E, prax min. 1 rok

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

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

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Vodič
nákladného
vozidla (2)

AGRIA Liptovský
Ondrej a.s.(Liptovský
Ondrej 126, 032 04,
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0905 488 513, 0445474813, email: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič AGRO TATRY
Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Vodič skupiny C
na Tatru 815 (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

53

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Vodič
smetiarskeho
vozidla (2)

Verejnoprospešné
služby Liptovský
Mikuláš(Družstevná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viera niňajová (tel.:
+421445476534, e-mail:
ninajova@vpslm.sk)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič vozidla
taxislužby (1)

Dana
Kubovčíková(Morušov
á 522/1, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0911 800 955, e-mail:
citytaxilm@gmail.com)

za hodinu (od
2,759)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič vozidla taxislužby - vhodný UoZ nad 21 rokov

Vodič
vysokozdvižného
vozíka (3)

SNICO,
s.r.o.(Družstevná 8,
Lipt. Mikuláš, 03101)

(, e-mail: elena.strbova@snico.sk)

za mesiac (od
590)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2019 ; Vodič VZV

Vodič/ka
kamiónu (3)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Liptovsky
Mikulas, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 998 401, 044/435 16 56,
e-mail: mkd.ozo@gmail.com)

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič/ka kamiónu
potrebný vodičský preukaz sk C+E

Vodoinštalatér
(1)

SLUŽBY - LH
s.r.o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Jaroslav Piovár (tel.:
+4210903615604, fax: 0445222482,
e-mail: sluzbylh@stonline.sk)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; drobné opravy, sanity, ústredné kúrenie,
výmena vodomerov

Vysekávač krájanie, sekanie
kože, koženky a
textilu (1)

ĎUMBIER, výrobné
družstvo(Družstevná 5,
Liptovský Mikuláš,
03182)

Anna Joobová (tel.: +4215522504,
e-mail: info@dumbier.sk)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení na krájanie a sekanie
materiálu na výrobu tašiek, kabeliek, peňaženiek a rôznych galantérnych a
sedlárskych výrobkov.

54

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vývoz komunálneho odpadu,
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Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke a zváračské práce pri výrobe zváraných zostáv
a podzostáv, príprava, zváranie a apretúra hotových výrobkov.

Výrobný
zámočník zvárač (1)

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

Mgr. O ga Kučavíková (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

za mesiac (od
610)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

TeamPrevent Santé s.
r. o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911 727 051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; všeobecný lekár
preventívne lekárske prehliadky

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

TeamPrevent Santé s.
r. o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911727051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Všeobecný/á
lekár/ka (1)

TeamPrevent Santé s.
r. o.(Garbiarska 4417,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911727051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Preventívne lekárske prehliadky
Miesto výkonu práce: Garbiarska 4417, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zahradník/
pestovate
okrasných
drevín/robotník
pestovnej
činnosti/výrobný,
projektový a
ekonomický
manažér (2)

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

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

za mesiac (od
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; výeoba lesného reprodukčného materiálu, výsadba a
údržba zelene, zber semennej suroviny zo stromov, orez a tvarovanie vysokých
stromov, obrábanie pôdy, ...
vodičský preukaz B, T výhodou,
výškové práce, pílický preukaz výhodou
ovládanie latinského a francúzkeho jazyka výhodou
výška mzdy od 480€ mesačne (výška mzdy môže byť vyššia, závisí od kvality práce)

Zdravotná sestra
(1)

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

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

za mesiac (od
870)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

55

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti klientom v zariadeniach sociálnych služieb.
Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/ 6:00- 18:00/ 18:00- 6:00

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
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Zdravotná sestra
v zubnej
ambulancii (1)

MUDr.Dubovská, s. r.
o.(Hodžova 13,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 866 519, e-mail:
dubanka1@azet.sk)

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zdravotnícky
asistent (1)

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

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

za mesiac (od
760)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zdravotnícky
záchranár v
Liptovskej NsP
(3)

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

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

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zmenový čašník
(2)

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

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

za hodinu (od
4,2)

Stredné odborné
vzdelanie

Zubný asistent
(1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Marharyta Popadynets (tel.:
+421949459438)

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v zubnej ambulancií.

Zubný lekár (1)

ZUVEKA DENT,
s.r.o.(Dechtárska 179,
Liptovský Mikuláš,
03101)

MUDr. Zuzana Reiffová (, e-mail:
z.reiffova@azet.sk)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubný lekár

Zubný lekár (2)

Odontologia,
s.r.o.(Námestie Mieru
1994/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ihor Nahniichuk (, e-mail:
odontologialm@icloud.com)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Zubný lekár TatraDent s.r.o.
(1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Stanislava Kryzhanivska (tel.:
+421949459438, e-mail:
tatradentvychodna@gmail.com)

za mesiac
(1000 - 2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v moderne vybavenej zubnej ambulancii.

56

Dátum nástupu: 01.01.2019 ; Asistencia v zubnej ambulancii. Miesto výkonu práce:
Hodžova 13, Lipt. Mikuláš- Gymnázium. Prax výhodou.
Prosíme, ozývať sa po 14:00 hod. alebo nepretržite prostredníctvom e-mailu.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie základnej starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb
Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/ 6:00- 18:00/18:00- 6:00
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti (§ 12 ods. 1 nariadenia vlády SR č.
296/2010 Z. z.).

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi.
- Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
- Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
- Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
- Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
- Prijímanie objednávok a ich vybavovanie.
- Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
- Kontrolovanie stavu gastronomického zariadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Zubný lekár TatraDent s.r.o.
(1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Stanislava Kryzhanivska (tel.:
+421949459438, e-mail:
tatradentvychodna@gmail.com)

za mesiac (od
800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v zubnej ambulancií

Zubný lekár/ka
(1)

TOMDENT, s.r.o.(Čsl.
brigády 4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 985 574, e-mail:
tomasovicova@alconet.sk)

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca stomatológa v zubnej ambulancii
prax výhodou

Zvárač (2)

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

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

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Zváračmanipulačný
pracovník (8)

LOGON s.r.o.(Nová
231, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0911 156 246, e-mail:
andrej.brziak@gmail.com)

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie konštrukcií, sériová výroba; potrebný zváračský
preukaz
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš, Priemyselná zóna

Záhradníkpestovanie
liečivých rastlín a
drobného ovocia
(1)

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

(tel.: 0907 337 370, e-mail:
ervin.valo@tfs.sk)

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Po né/ plantážne práce, práce vo fóliovníku, v sušiarni, v
sklade, pomoc pri opravách náradia a strojov. Požadujeme svedomitosť, čestnosť,
pracovitosť, proaktívnosť, flexibilitu, vodičský preukaz sk. B- nutný, sk. E a T sú
vítané.
Uchádzač o zamestnanie by mal spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať ozajstný
záujem o prácu v po nohospodárstve (špeciálne rastlinná výroba).

Záhradník/čka
(2)

Green Land Servis
s.r.o.(Chrenoviská
987/6, Liptovský
Mikuláš, 03180)

(tel.: 0903 502 481, e-mail:
greenland@greenland.sk)

za hodinu (od
3)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné záhradnícke práce.

57

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke.
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Zámočník,
nástrojár a
podobný
pracovník inde
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk;
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od
3,2)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Zámočník,
zvárač (1)

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

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

za hodinu (od
4,13)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatné zváranie pod a technickej dokumentácie
- čítanie technických výkresov

Údržbár (1)

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

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

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske práce, starostlivosť o vnútorné a vonkajšie
priestory hotela, zrubové chatky, kúrenie

Údržbár (1)

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

(tel.: 0918 777 333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o bezproblémový chod prevádzky hotela.
Požadujeme: manuálna zručnosť, technické znalosti, riešenie problémov,
komunikatívnosť, zodpovednosť, zmysel pre poriadok
Osvedčenia: Skúšky odbornej spôsobilosti /elektrotechnik/, kuričský preukaz na
plynovú kotolňu, vodičský preukaz: sk. B a T

Údržbár (1)

TATRA-THERM SK
s.r.o.(Závažná Poruba ,
03202)

(tel.: 0903 614 641, e-mail:
skiopalisko@skiopalisko.sk)

za mesiac (od
480)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba zasnežovacej techniky, údržby vlekov a lanovej
dráhy
Pracovné miesto je vytvorené pod a projektu EU kód 25130120310.

Údržbár (1)

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

Ing. Jakub Vojtek (tel.:
+421905768377, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

58

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - zámočnícke práce
lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov pod vŕtačkou, nitovanie,
narážanie matíc, hrotovanie
potrebné strojárske vzdelanie v odbore obrábač kovov, mechanik nadstavovač,
mechanik NC strojov
orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať
systematicky, nezávisle a samostatne
obsluha dierovacích strojov TRUMPF
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v dvojzmennej prevádzke

Dátum nástupu: Ihneď ; základné údržbárske práce, úprava okolia, kosenie,
odpratávanie snehu, vedenie motorového vozidla...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
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Údržbár (1)

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

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

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opravovanie závad v budove penziónu, úprava exteriéru,
drobné elektrotechnické zásahy a montáže. Pracovné miesto je vytvorené v rámci
eurofondov. Vhodní UoZ: UoZ do 29 rokov a min. 6 mesiacov v evidencii UoZ.

Údržbár domovník (1)

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

Vaňovič Roman, tel.: 0905 506
955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; malé údržbárske práce, , drobné služby spojené s
prevádzkou hotela, starostlivosť o zvieratá v minizoo, nočná recepcia, starostlivosť o
čistotu areálu hotela, kúrenie - tuhé palivo

Údržbár správca areálu - v
hoteli v Jasnej (1)

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

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

za mesiac (od
1300)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - vynikajúce platové podmienky - nástupný plat od 950€ v
čistom
• bežná údržbárska činnosť v 3* hoteli v Jasnej
• starostlivosť a doh ad nad chodom peletkovej kotolne
• starostlivosť o okolie objektov (v zime odpratávanie snehu), udržiavanie čistoty v
okolí hotela
• starostlivosť o exteriérové welness - vykurovanie kadí, sauny

Údržbárelektrikár (1)

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

(tel.: 0918665481, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný vodičský preukaz typu B, kuričský preukaz
prax vítaná

Úradný veterin.
lekár, MVDr.,
odbor Hyg. potr.
živoč. pôvodu (1)

Regionálna veterinárna
a potravinová správa
Liptovský
Mikuláš(Kollárova 2,
Ipt.Mikuláš, 03101)

Mgr. Beáta Bohucká (tel.:
+421445570020, e-mail:
ekonomika.LM@svps.sk)

za mesiac (od
704)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; výkon veterinárneho dozoru u prvovýrobcov,
spracovate ov potravín a pri predaji potravín v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.o
veterinárnej starostlivosti a zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách

Čašník (1)

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

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

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník (2)

DUTRE, s.r.o.(1. Mája
112/17, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Alan Adamča (, e-mail:
altosushilm@gmail.com)

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických
zariadeniach a komunikácia s nimi.
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v príjemnom prostredí a vo výbornom kolektíve a'la
carte reštaurácie / sushi baru ALTO SUSHI v centre mesta Liptovský Mikuláš, s
vyšším štandartom gastro prevádzky a s vyššou úrovňou obsluhy.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
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Čašník (2)

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

(tel.: 0944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / servírka
(1)

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

Ing. Veronika Kováčiková (tel.:
+421907724382, e-mail:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

za mesiac (od
700)

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)

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
(1)

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

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

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, na bare a v ostatných
gastronomických priestoroch hotela, komunikácia s hosťami, prestieranie stolov,
príprava raňajok, večerí, dodržiavanie správnych zásad stolovania, prijímanie a
spracovanie objednávok, vyúčtovanie hostí, riešenie reklamácií, udržiavanie čistoty
na prevádzke, zodpovednosť za zverený tovar, pružnosť a úsmev.

Čašník, -čka (1)

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

Bc. Zuzana Marešová (tel.:
+421903473333, e-mail:
prevadzkar@garnetpeers.com)

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(1)

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

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

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(10)

DRUŽBA, s.r.o.(Hotel
Družba Jasná ,Demänovská
dolina 032 51, )

(tel.: 0915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha, príprava nápojov, starostlivosť o hostí
zariadenia...

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!
Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni,
- môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa medze nekladú.
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Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí na rajóne, obsluha organizovaných školení,
pobytov a firemných akcií, pod a pokynov zamestnávate a

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok, obsluha a
kasírovanie hostí, starostlivosť o plynulý chod prevádzky. Požadujeme znalosť aspoň
jedného svetového jazyka; príjemné vystupovanie, zodpovednosť, flexibilita,
organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy k spokojnosti zákazníka
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hotelových hostí,
vhodné len pre vyučených v odbore, alebo s praxou v hoteloch rovnakej kategórie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník, servírka
(2)

Caffein, s.r.o. (Hollého
4456/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0911 996 473, e-mail:
caffein@caffein.sk)

za hodinu (od
3,7)

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

Čašník, servírka
(2)

SOJKA s.r.o.(Malatíny
104, Malatíny, 03215)

Ing. Milan Gemzický (tel.:
+421904633622, e-mail:
manager@sojka.eu)

za hodinu (od
4,2)

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)

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2018 ; Obsluha hostí, príprava strediska reštaurácie.
Požadovaná prax: 0- 5 rokov. Bezúhonnosť dokladovaná aktuálnym výpisom z
registra trestov, zodpovednosť, dobrý zdravotný stav. Výberové konanie na základe
zaslanej žiadosti a profesného životopisu uchádzača poštou alebo mailom na
riaditelsnp@sorea.sk

Čašník, servírka
(4)

MARINA LIPTOV, a.
s.(Bobrovník 140,
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail:
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za hodinu (od
3,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, príprava nápojov, vynášanie jedál,
vyúčtovanie zákazníkov
zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Čašník, servírka
(5)

REDUTA s.r.o.(1. mája
3900, Liptovský
Mikuláš, 03028)

(tel.: 0917 234 178, e-mail:
rudes321@gmail.com)

za mesiac (od
480)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka - obsluha, roznáška jedál, ...

Čašník, čašníčka
(2)

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

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

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/ čašníčka
(2)

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

(tel.: 044/5591411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/Servírka

aspoň 3
mesiace

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 14.12.2018 ; Obsluha v hotelovej reštaurácii Sojka Resort.

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí v reštaurácii, bare.
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Čašník/servírka
(2)

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

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/Čašníčka
(1)

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

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

za hodinu (od
3,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov a všetky ostatné práce súvisiace s
chodom reštaurácie a baru, práca s registračnou pokladňou.

Čašník/Čašníčka obsluha v kroji
(2)

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

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

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha, zo začiatku len vynášanie objednávok, čapovanie,
udržiavanie poriadku v reštaurácii a bare,...

Čašník/čašníčka
(2)

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

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

za mesiac (od
576)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere
pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, účtovanie a
vedenie pokladne,
kontrolovať správnosť prezentácie jedla a jeho kvality ešte pred servírovaním
hosťom, výroba miešaných nápojov pod a receptúr a ich servírovanie

Čašník/čka (1)

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

(tel.: 044/5207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

za hodinu (od
3,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Miešanie nápojov, obsluhovanie zákazníkov v
gastronomických zariadeniach zamestnávate a a komunikácia s nimi, prestieranie
stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania, uvádzanie hostí k vo ným miestam
na stolovanie, komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere
jedál a nápojov), prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie, riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov, kontrolovanie stavu
gastronomického zariadenia, udržiavanie poriadku a čistoty, evidovanie rezervácií a
objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo osobne, dodržiavanie
stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí...

Čašník/čka (1)

DUCHO, s.r.o.(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 150 150, e-mail:
sodaclub@sodaclub.sk)

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 01.12.2018 ; - 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 vítana
- 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 ; Obsluhovanie zákazníkov a všetky ostatné práce súvisiace s
chodom reštaurácie a baru, práca s registračnou pokladňou. Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti, zdravotný preukaz.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník/čka (1)

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

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

za mesiac (od
576)

Čašník/čka (1)

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

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

Čašník/čka (1)

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

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

Čašník/čka (2)

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

Čašník/čka,
Barman/ka (2)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Privítať hostí a poskytovať rady pri výbere pokrmov a
nápojov, obsluha hostí, starostlivosť o klientov, účtovanie cien pod a platných
cenníkov cez registračnú pokladňu, kontrola zásob, hmotná zodpovednosť za
zverené hodnoty a inventár. Na danú pozíciu poskytujeme ubytovanie.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz)
Miesto výkonu práce: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našej reštaurácii, 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.
Potrebné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný,
potravinársky preukaz)

za mesiac
(600 - 4,5)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v kaviarni/ reštaurácii

(tel.: 0903 622 908)

za hodinu (od
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJvýhodou

(tel.: 0908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka, Barman/ka
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašníčka / Čašník
(2)

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

Šička (1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

za mesiac (od
990)

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

aspoň 3
mesiace

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

František Serek (tel.:
+421905315056)

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Šička poťahov na
kancelárske
stoličky (1)

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

(tel.: 044/286 1057, e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky
po úvodnom zaškolení schopnosť pracovať samostatne, zodpovednosť a dôslednosť s
dôrazom na kvalitu práce

Špecialista
technológ v
potravinárskej
výrobe - obsluha
ultrarotora (1)

PROTEIN SLOVAKIA
a.s.(Žiarska 603/5,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 0905 495 459, e-mail:
proteinslovakia@gmail.com)

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Špecialista v
oblasti predaja
produktov a
služieb (1)

MORUS,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 01301)

(tel.: 0915 951 841, e-mail:
morus@morus.sk)

za mesiac (od
500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

64

aspoň 3
roky

Popis miesta
Dátum nástupu: Ihneď ; * Príprava čapovaných, miešaných, horúcich a studených
nápojov v reštauračnom bare alebo v kaviarni
* Distribúcia nápojov pod a objednávok
* Roznos hotových jedál
* Pomocné práce pri umývaní riadu a pohárov
* Upratovanie stolov, prestieranie
* Účtovanie
* Vysávanie reštaurácie alebo kaviarne

Dátum nástupu: Ihneď ; Špecialista technológ v potravinárskej výrobe - obsluha
ultrarotora

Dátum nástupu: Ihneď ; propagácia predávaného produktu, dopĺňanie
dokumentácie na web stránku spoločnosti

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Špecialista vo
výskume a vývoji
v kožiarskej a
obuvníckej
výrobe (1)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 672 708, e-mail:
s.tomkova@slovtan.sk)

za mesiac (od
1400)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Špecializovaný
predajca
elektronáradia a
potrieb pre
remeselníkov (1)

Ing. Ivan Vavrovič
LIPTOVCONSULT(K
omenského 18, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš)

(tel.: 0903 801 985, e-mail:
vavrovic@isternet.sk)

za mesiac (od
800)

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

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0944 092 019, e-mail:
bonsaisro@gmail.com)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Šéfkuchár (2)

Hai Nguyen
Dinh(Hurbanova 223/6,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0915 076 682, , e-mail:
hnguyendinh190@gmail.com)

za mesiac (od
700)

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

65

Požad.
prax
6 alebo
viac
rokov

Popis miesta

Dátum nástupu: 15.01.2019 ; 1. vedenie a koordinácia výskumných a vývojových
činností v procesoch spracovania kože
2. prijímanie, plánovanie a realizácia výskumu a vývoja vzorových objednávok
(vzoriek)
3. zlepšovanie chemických a fyzikálnych procesov spracovania kože
4. riešenie špecifických úloh v oblasti výskumu a vývoja spracovania kože
uplatnite ných vo výrobnom procese, zvyšovanie efektívnosti výroby
- 8 rokov praxe v oblasti výskumu a vývoja
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj na predajni (90%) aj v teréne (10%), príjem a
výdaj tovaru, montážne práce a základné servisné úkony

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.

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavný kuchár

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.11.2018
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 16.11.2018 o 08:18

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Železiar v
stavebníctve (5)

Kredit real,
s.r.o.(Jozefa Dekreta
Matejovie 549,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0907 339 275)

za hodinu (od
4)

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

Žeriavnik na
žeriav AD 20 (1)

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

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

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

66

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava

