Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Agronóm (1)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Farma Východná
p.d.(Východná 465,
Východná, 03232)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

2.10.2020

za mesiac (od
1300)

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

aspoň 2
roky

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

1

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie
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Asistent sociálnej
práce (1)

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

Mgr. Zuzana Šlauková riadite ka (tel.: +421915070890, email:
zuzana.slaukova@mikulas.sk)

1.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent sociálnej práce - starostlivosť o
staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

Asistent učite a
(2)

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

PaedDr. Zuzana Pavelicová (tel.:
+421911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

11.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Asistent učite a.

Asistent/ka pre
nákup s AJ (1)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - komunikácia s obchodnými partnermi v
anglickom jazyku
- spracovávanie objednávok
- vyh adávanie a kontaktovanie dodávate ov
- vyhodnocovanie ponúk
- administratíva
- zabezpečovanie dopravy zásielok a logistika

Asistent/ka pre
spracovanie
objednávok s AJ
(1)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - spracovávanie objednávok
- vybavovanie požiadaviek zákazníkov
- vytváranie skladových výdajok
- fakturácia
- kontrola procesu prípravy a vychystávania objednávok
- komunikácia so zákazníkmi (mailom, tel., osobne)
- zhotovovanie a aktualizácia ponúk
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Asistent/ka
predaja_Liptovsk
ý Mikuláš (1)

GECO, s.r.o.(Kamenné
pole 44, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Automechanik
(2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Zuzana Vlžáková (, e-mail:
personalne@geco.sk)

30.6.2021

za mesiac (od
770)

Stredné odborné
vzdelanie

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

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

19.1.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Automechanik
nákladných
vozidiel (1)

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

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

25.3.2021

za hodinu (od
5,1)

Stredné odborné
vzdelanie

Automechanik
nákladných
vozidiel - vodič
(1)

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

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

3.6.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Balič/ka s
vysokozdvižným
vozíkom v
jednozmennej
prevádzke (2)

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

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

1.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Balič/ka v
jednozmennej
prevádzke (2)

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

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

3.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - pultový predaj cigariet, tabakových
výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a tlače
- poradenstvo a obsluha zákazníkov
- aktívna ponuka tovaru zákazníkom
- starostlivosť o reprezentatívny vzh ad predajne
- práca na PC pokladni
- práca na Tipos termináli
- objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru
- inventarizácia
- práca s hmotnou zodpovednosťou
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; servisné prehliadky osobných a N1
vozidiel, garančné opravy, opravy mechanických a podvozkových
častí vozidiel, opravy motorov a prevodoviek,
diagnostika vozidiel
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba nákladných motorových
vozidiel.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava a údržba nákladných automobilov
a stavebných strojov
vedenie nákladných vozidiel
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Barman (1)

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

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

10.6.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Barman (1)

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

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

17.5.2021

za hodinu (od
6,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava širokej ponuky nápojov,
miešaných drinkov, starostlivosť o celkové fungovanie baru.

Barman (2)

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

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

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.

Barman / Čašník
(6)

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

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

19.4.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Bezpečnostný
pracovník SBS Strážna služba
(L. Mikuláš) (1)

OMNIS DETECTIVE
SERVICE
s.r.o.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Roman Kojnok (tel.:
+421915578920, e-mail:
kojnok@omnisbb.sk)

6.7.2021

za mesiac (od
650)

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

Bárber (1)

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

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

4.9.2020

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Barber. Výška mzdy začína od 580€, závisí
od skúseností UoZ.

CNC operátor (2)

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

Ing. Martin Blaščík (tel.:
+421903802958, e-mail:
m.blascik@tepron.sk)

18.6.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

4

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie ochrany majetku alebo
osôb.
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aspoň 3
mesiace

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

Cestný robotník
(2)

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

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

9.6.2021

za mesiac (od
650)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

11.5.2021

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

14.5.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

15.4.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - upratovanie a udržiavanie čistoty
hotelových izieb a spoločných priestorov pod a štandardov hotela
- výmena poste nej bielizne a uterákov, príprava prádla na odvoz
do práčovne
- dodržiavanie hygienických štandardov

Chyžná (1)

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

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

18.5.2021

za hodinu (od
3,6)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hygiena, čistota, upratovanie ubytovacej
časti penziónu

Chyžná (1)

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

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

28.5.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; dodržiavanie hygienických
štandardov hotela, prijímanie a vydávanie poste nej bielizne,
vykonávanie dohodnutých upratovacích činností

Chyžná (1)

MHD plus s.r.o.(1.mája
1205, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Marian Lackó (, e-mail:
mhbaplus@gmail.com)

23.6.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie v apartmánoch.

5

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, apartmánov a spol.
priestorov.
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Na Hrad v Liptovskom Hrádku h adáme
šikovnú chyžnú. Náplňou práce je upratovanie hotela, hotelových
izieb a hotelová práčovňa, ako aj spoločné priestory.
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Chyžná (1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

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

4.5.2021

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Chyžná (2)

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

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

21.4.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

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

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

2.3.2021

za mesiac (od
623)

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

Chyžná (5)

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

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

19.4.2021

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Chyžná v hoteli
(1)

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

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

20.4.2021

za hodinu (od
3,58)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

6

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vo Villa Betula Resort*** v
Liptovskej Sielnici.
- upratovanie izieb, apartmánov, mobilných domov a karavanov
- vysávanie reštaurácie
- prezliekanie poste nej bielizne
- pranie, žehlenie
- starostlivosť o kvety
- pomocné práce v areáli strediska
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, chodieb a spoločných
priestorov.
Čistenie hygienických a sociálnych zariadení, dopĺňanie
chýbajúcich hygienických potrieb.
Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a ostatných pridelených
priestorov, starostlivosť o zverené, ďalšie činnosti pod a potreby.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Chyžná v hoteli
(1)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

21.6.2021

za hodinu (od
5)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná v našom hoteli má v náplni práce
upratovať predovšetkým hotelové izby, ale popri nich aj kancelárie,
spoločné priestory, sociálne a hygienické priestory (WC), priestory
relaxačného centra a odbytové strediská (kaviareň, reštaurácia).
Na ubytovacom úseku pracujú 2 chyžné. Pracovná doba prvej z
nich je od 06:30 do 14:30 hod. Pracovná doba druhej chyžnej je od
08:00 do 16:00 hod. Keďže hostia zvyknú relaxovať na hoteli hlavne
cez víkendy a sviatky, je nutné počítať s prácou aj cez víkend a cez
sviatky.
Nako ko autobusové spoje (hlavne cez víkend) chodia len
sporadicky, uvažujte aj o spôsobe, ako sa cez víkendy dopravíte do
zamestnania.

Cukrár (1)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
1470)

Stredné odborné
vzdelanie

Cukrár /
Cukrárka (2)

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

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

6.4.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava, pečenie dezertov a zákuskov
pre hostí
- sledovanie nových trendov v gastronómii a ich aplikácia
- zodpovednosť za kvalitu cukrárskych výrobkov
- dodržiavanie HACCP a technologických postupov
- objednávanie a kontrola zásob
- vedenie príslušnej evidencie
- zabezpečenie čistoty prevádzky
- dodržiavanie firemných štandardov

Dentálna
hygienička (2)

Dental group,
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Tomáš Buvala (, e-mail:
dentalgroupsro@gmail.com)

27.5.2021

za mesiac (od
700)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o dentálnu hygienu pacientov
zubnej ambulancie.

Dojič/ka (2)

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

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

29.6.2021

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

7

aspoň 5
rokov

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá,
nahlasovanie ruje, starostlivosť o poriadok v dojárni; prax vítaná;
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Dámska
krajčírka (1)

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

Elektrikár údržba
elektrických
zariadení (2)

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

30.4.2021

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

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

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

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

3.7.2021

za hodinu (od
4,53)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Elektrikár/
elektromontážnik
(1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Elektromechanik
(1)

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

Ľubomír Dopater (tel.:
+421905985829, e-mail:
dopater@plh.sk)

17.5.2021

za hodinu (od
7,1)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

8

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie strojov pod a potrieb
produkcie
- oprava a údržba strojov a zariadení

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Elektromechanik
(20)

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

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

9.10.2020

za mesiac (od
705)

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

aspoň 3
mesiace

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

Elektromechanik
(30)

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

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

21.10.2020

za hodinu (od
3,85)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.
- Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Elektrotechnik
(1)

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

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

28.5.2021

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva elektroúdržbu strojov,
strojných zariadení a automatizovaných systémov riadenia
- zodpovedá za plynulý chod strojového parku (výrobné strojné
zariadenia a linky) a jeho údržbu (preventívnu ako aj operatívnu)
ako aj technickú dokumentáciu spoločnosti
- špecifikuje a realizuje náhradné opatrenia pri haváriách el.
rozvodov, strojov a systémov - vedie záznamy o strojoch z h adiska
elektrických rozvodov - sleduje dopĺňanie náhradných dielov el.
častí strojov a strojných zariadení
- koordinuje postup opráv el. závad strojov, programuje riadiace
jednotky
- aktívne pracuje na zvyšovaní kvality údržby, jej rýchlosti, na
efektivite a optimalizácii nákladov na údržbu
- vedie kolektív údržby

F&B manažér (1)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
2050)

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

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie personálnej agendy
- nábor, prijímanie, školenie zamestnancov
- predvídanie a plánovanie udských zdrojov a predpokladaných
nákladov
vzh adom na sezónnosť a obsadenosť
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh F&B tímu
- príprava a doh ad nad prípravou jednotlivých úsekov
- kontroling, checklisty a kontrola kvality práce
- spolu podie anie sa na príprave menu, sezónnych menu,
marketingových
akcií
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a
kontrola
správneho uvedenia v praxi
- sledovanie a aplikovanie trendov v praxi
- systémové riadenie zásob
- dodržiavanie HACCP
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Finančná
účtovníčka (1)

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

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905)

1.7.2021

za mesiac (od
692)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné spracovanie podvojného
účtovníctva školy, samostatná odborná činnosť v oblasti finančného
účtovníctva v zmysle platných zákonov, predpisov a aktuálnej
metodiky zriaďovate a, vedenie účtovných dokladov (dodávate ské
a odberate ské faktúry, bankové výpisy, interné doklady, evidencia
investičného majetku a operatívnej evidencie, spracovanie
inventarizácie), spracovanie mesačných a ročných uzávierkových
prác, zabezpečovanie platobného styku s bankami, poisťovňami a
daňovým úradom

Frézar (1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Hlav. odb.
zamestnanec
majetkovej
správy pozemn.
komunikácií (1)

Správa ciest Žilinského
samosprávneho
kraja(Pod Stráňami 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Zuzana Littvová (tel.:
+421918370179)

31.5.2021

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva správu a dozor na cestnej sieti
- zúčastňuje sa komisionálnych jednaní
- vydáva vyjadrenia k zámerom cudzích subjektov oh adom
zasahovania do cestnej siete a jej ochranných pásiem (drobné
stavby, líniové stavby, územné plány obcí, dopravné značenie a
reklamné zariadenia)
- zúčastňuje sa výkonu štátneho odborného dozoru s príslušným
cest. správ. orgánom a OR PZ ODI
- podáva návrhy ŽSK na zaraďovanie a vyraďovanie ciest z
majetku
- stanovuje podmienky pre zvláštne užívanie ciest a uzávierky ciest
- metodicky riadi oblasť výkonov bežných prehliadok ciest a cestnej
databanky
- vykonáva bežné a komisionálne prehliadky ciest v spolupráci so
strediskami údržby a navrhuje príslušné opatrenia
- plní ostatné príkazy nadriadeného zamestnanca

Hlavný kuchár
(1)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
2100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavný kuchár na jednej smene.

Hlavný čašník (1)

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

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

27.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprave reštaurácie, objednávanie a
obsluhovanie hostí, staranie sa o chod prevádzky, organizovanie a
plánovanie práce.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Horizontár (1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Hotelová chyžná
(1)

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

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

29.5.2021

za mesiac (od
750)

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

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

Váš životopis prípadne nám môžete zaslať na našu e-mailovú
adresu: info@hoteljasna.sk
Po posúdení životopisov, budeme telefonicky kontaktovať
vybraných uchádzačov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hotelová chyžná gazdiná (1)

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

IT projektový
manager Liptovský
Mikuláš (1)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

6.4.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - koordinácia a manažovanie tímu
- komunikácia s dodávate mi čistiacich prostriedkov a práčovne
- starostlivosť o sklad a materiál
- príprava novoubytovacích kapacít
- upratovanie a čistenie novovybudovaných nadštandardne
vybavených
apartmánov a apartmánových domov
- dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke

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

25.5.2021

za mesiac (od
1400)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 02.08.2021 ; ::::: Čo očakávame
Kompetentného človeka, ktorý sa nebojí výziev a prevzatia
iniciatívy. Mal by splňať nasledujúce požiadavky a predpoklady:
- Skúsenosti s riadením tímu
- Dobrá komunikácia s vývojovým tímom a zákazníkom
- Prinášanie inovácií do projektov
- Základna znalosť tvorby informačných systémov
- Znalosť frontendových a backendových systémov
- Skúsenosti s JIRA, ASANA
- Znalosť základov softverového návrhu
- Komunikácia v angličtine
::::: Čo budeš robiť
Riadiť tím od A po Z a dohliadať na včasné odovzdanie projektov v
požadovanej kvalite. Pravidelné odovzdávať reporty za vykonanú
prácu a komunikovať so zákazníkom. Denne mítingovať s
vývojármi a pomáhať pri potenciálnych problémoch.

::::: Hlavné pracovné činnosti:
- Používať komunikačné platformy ASANA a JIRA
- Riadiť vyvojový tím agilnym spôsobom
- Pripravovať vyvojové sprinty
- Používať AWS – Amazon Web Services
- Kontrolovať kvalitu projektov
- Vyhodnocovať vhodné riešenia pre rozvoj projektu
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Inštalatér (1)

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

Ing. Peter Durnota (tel.: 0905 502
968, e-mail: medve@medve.sk)

2.9.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Java
programátor Liptovský
Mikuláš / Remote
Friendly (1)

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

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

25.5.2021

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatérske práce - voda, kúrenie, plyn.

aspoň 1
rok

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

Junior
detailista/
detailistka aut (4)

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

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

23.4.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Kaderník (1)

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

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

20.7.2020

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

24.5.2021

za mesiac (od
739)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Kontrolór na
linke strojov (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

Konštruktér (1)

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

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

24.6.2021

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie funkčných testov a meraní
na hydraulických lisoch a nožniciach
- vykonávanie vizuálnej kontroly kvality
- dokumentovanie vykonaných kontrol strojov - control reporty a
fotky
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov,
ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb
Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie konštrukčného riešenia
výrobkov, komponentov a zostáv.
Vypracovanie výkresovej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie.
Vypracovanie sprievodnej dokumentácie (technická správa).
Projektovanie a kreslenie pod a zadaných špecifikácií.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kozmetička (1)

LA-BI, s. r.
o.(Ondrašovská
185/131, Liptovský
Mikuláš, 03105)

Ing. Tomáš Láni (, e-mail:
tomas.lani@gmail.com)

29.10.2020

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha špecializovaného lasera pre
zákroky na tele, konzultácie so zákaníkami, práca s PC, sociálnymi
sieťami a pokladňou.
Výška mzdy nie pevne stanovená, závisí od výkonu a počtu
zákazníkov. Mesačný zárobok sa môže vyšplhať až do výšky 1 200 1 500 eur.
Zdravotné vzdelanie nie je podmienkou, v prípade eminentného
záujmu je zamestnávate ochotný uchádzača zaučiť.
Výhody poskytované zamestnávate om: pohyblivý pracovný čas,
služobný telefón a PC

Krajčírka (1)

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

Jana Badáňová (tel.:
+421918343762, e-mail:
prvosienkadielna@gmail.com)

31.5.2021

za mesiac (od
312)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie a navrhovanie - suvenírov, darčekov,
bytového textilu, textilných hračiek a pod.

Kuchár (1)

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

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

11.5.2021

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár na varenie ala carte, polpenzie pre
hotelových hostí.

Kuchár (1)

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

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

26.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

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

PhDr. Anna Chromu áková (, email:
ekonom.hoteleuropa.sk@gmail.co
m)

10.6.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava raňajok pre hostí
- samostatná príprava jedál, ala carte
- zodpovednosť za chod kuchyne, poriadok v kuchyni
-príprava pokrmov studenej a teplej kuchyne
-finalizácia menu a podávanie jedla na spoločenských akciách
- dodržiavanie hygienických predpisov a HACCP
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (1)

HÔRKY
s.r.o.(Vavrišovo 370,
Vavrišovo, 03242)

JUDr. Peter Majdek (tel.:
+421903340982, e-mail:
motelhorky@gmail.com)

7.6.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

27.4.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj jedál

Kuchár (1)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
2000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

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

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

10.5.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Kuchár (1)

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

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

28.6.2021

za mesiac (od
1700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál studenej a teplej kuchyne
pre ubytovaných hostí,
varenie polpenzii a plných penzií,
zodpovednost za chod kuchyne
zodpovednosť za kvalitu a kvantitu pokrmov
dodrziavanie zásad HACCP
komunikácia a spolupráca s prevádzkovým managerom
tvorba jedálnych lístkov
práca týžden a týžden volno

Kuchár (1)

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

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

21.5.2021

za mesiac (od
1250)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - Organizovanie všetkých výrobných
procesov prípravy jedál
– Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, jedlá na
objednávku, polievky, šaláty, dressingy, oblohy)
– Degustácia jedál pred výdajom, zisťovanie kvality a dozeranie na
množstvo vydávaných jedál
– Zodpovedanie za kvalitu pripravovaných pokrmov, dodržiavanie
noriem a správnych technologických a kvalitatívnych postupov
pod a európskych štandardov a dodržiavanie predpisov HACCP,
zásad ekonomického narábania so surovinami, zodpovednosť za
použité množstvo surovín

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj denného menu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (1)

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

26.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava studenej a teplej kuchyne,
dodržiavanie HaCCP, hmotná zodpovednosť za sklad potravín.

Kuchár (1)

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

Mgr. Soňa Glavová, tel: 0905 579
268

10.8.2020

za hodinu (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (2)

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

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

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár (2)

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

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

12.8.2020

za hodinu (od
6)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie a príprava jedál.

Kuchár (2)

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

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

7.6.2021

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Kuchár pomocný kuchár
(1)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

18

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár/kuchárka
(1)

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

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

24.11.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kuchárka (1)

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

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905)

1.7.2021

za mesiac (od
701)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; príprava jedál pri dodržaní
technologických postupov a noriem, výdaj jedál, obsluha
viacúčelových ve kokapacitných strojov

Kuchárka/
kuchár (2)

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

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

26.5.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kurič (1)

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

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

8.6.2021

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Kŕmenie
hovädzieho
dobytka a
zásobovanie v ŽV
(1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Laborant/ka (1)

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

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

30.6.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - fyzikálne a chemické analýzy finálnych
produktov (usní), medziproduktov výroby a odpadových vôd v
prevádzkovom laboratóriu
- odber vzoriek na analýzy vo výrobe
- vedenie laboratórnych záznamov, protokolov o skúškach v
elektronickej forme
- starostlivosť o laboratórne prístroje

Lakovač (2)

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

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

5.3.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Lekár fyziater na
pracovisku
fyzioterapie,
baleneológie (1)

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

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

15.12.2020

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lekár na
rádiodiagnosticko
m oddelení (1)

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

PhDr.Dana Sedláčková,
samostatný referent PAM (tel.:
+421445563526, e-mail:
sedlackova@nsplm.sk)

19.5.2021

za mesiac (od
1365)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Popromočná príprava na výkon
odborných činností pod vedením vyššie kvalifikovaného odborného
pracovníka.

Majster
stavebnej výroby
(1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Majster
stavebnomontážnej linky
(1)

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

Patrícia Šefčíková (tel.:
+421908972665, e-mail:
patricia.sefcikova@manpower.sk)

24.6.2021

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - koordinácia a organizovanie pracovníkov
pod a pokynov stavbyvedúceho
- vykonávanie doh adu nad výkonom stavebných prác v súlade s
harmonogramom prác
- realizácia výkonov pod a stavebnej dokumentácie a ich evidencia
v stavebnom denníku
- sledovanie spôsobu a postupu stavby v súlade so zachovaním
bezpečnosti
- realizácia elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho
napätia

Maliar - natierač
interiérov (1)

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

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

31.7.2020

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ma ovanie interiérov, maliarske práce.

20

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Manažér nákupu
(1)

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

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

25.6.2021

za mesiac (od
1800)

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

Manipulant /
Páskovač (1)

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

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

8.2.2021

za hodinu (od
3,82)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

21

Popis miesta

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Marketingový a
obchodný
manažér (2)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

25.5.2021

za mesiac (od
1000)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozširujeme partiu a h adáme nových
kolegov do nášho tímu obchodu a marketingu.
Potrebujeme šikovných udí, ktorí si náš rezort zamilujú a stanú sa
našou súčasťou našich príbehov, aj príbehov našich klientov.
Si kreatívny, máš plnú hlavu nápadov, rád si stále v pohybe a si
často tým, kto prináša nový smer, nápady a postrehy pre ostatných
v tíme?
Alebo máš rád obchod, rád vyjednávaš, oslovuješ nových klientov a
nadväzuješ nové vzťahy, máš čuch na obchodný potenciál a si žhavý
za úspechom?
Tak či tak, možno h adáme práve teba a pracovnú náplň ti
skombinujeme tak, aby čo najviac vyhovovala tebe aj nám.
Ak sa chceš stať súčasťou niečoho nového a moderného, máš rád
správne veci a udí so srdcom a rozumom, ktorí chcú robiť naozaj
dobrú a kvalitnú prácu v hospitality službách, h adáme ťa.
Máš možnosť byť pri zrode niečoho nového, zanechať svoju stopu a
rásť spolu s nami.
Cie om pozície, v tíme je prispieť k rozvoju obchodnomarketingových aktivít a tým pomôcť dosahovať pozitívne výsledky
rezortu. Náplň práce vám bude vyskladaná tak, aby vyhovovala aj
Vám a bola prínosom aj pre rezort.
Je potrebné, aby si dokázal niektoré činnosti z týchto uvedených:
- online marketing a základy PPC kampaní
- kreatívne kampane
- napĺňanie brand stratégie
- kontent marketing
- správca sociálnych sietí
- základy práce s grafickými systémami
- B2B segment - práca s cestovnými kanceláriami
- MICE segment - alebo tvorba produktu a akvizícia korporátnych
klientov
- account manažment aj akvizícia nových klientov
- predaj pobytov a hospitality služieb
- vedenie obchodných schôdzok
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Máme ve ké plány, ak si sa našiel v popise, budeme radi, keď sa
nám ozveš.
Marketingový
referent (4)

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

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

23.4.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Masér / Masérka
thajskej masáže
(1)

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

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

27.8.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Masér / masérka
Hotel Bjornson &
Bjornson Tree
houses Jasná (1)

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

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

9.6.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie masáží a liečivých zábalov
v rámci wellness centra
- základný doh ad nad wellness centrom

Masér/masérka
thajskej masáže
(2)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.:
0914 330 027, e-mail:
pravne@hotelpermon.sk)

25.9.2020

za mesiac (od
750)

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 ; Poskytovanie procedúr pod a požiadaviek,
najmä thajské masáže.

23

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Mechanik autoservis /
pneuservis (1)

PNEU
MOTOTECHNA,
s.r.o.(1.mája 485,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Ivan Kováč (tel.:
+421905466519, e-mail:
kovac@pneulm.sk)

2.7.2021

za mesiac (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

Mechanik
počítačových sietí
(2)

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

Viliam Blahušiak (, e-mail:
arco@arco.sk)

1.6.2021

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

Mechanik
údržbár (1)

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

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

23.6.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

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

12.10.2020

za mesiac (od
1000)

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

Montážnik (1)

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

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

3.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník Liptovský
Hrádok (50)

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

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

28.10.2020

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Montážny
pracovník /
Čalúnnik (2)

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

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

19.4.2021

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; Jednoduchá montáž dielov do
kancelárskych stoličiek, kompletizácia sedákov a opierok
kancelárskych stoličiek.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Mechanik-autoservis/pneuservis

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca spočíva v inštalácii rozvodu
internetu po objekte v inštalačných lištách, inštalácia AP, výmena a
napojenie technológie v pôvodnom racku. Oživenie sa vykonáva v
súčinnosti s technikom na dia ku.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - plnenie úloh pravidelnej kontroly a
údržby strojov pod a plánu údržby
- odstránenie mechanických porúch na strojoch a strojných
zariadeniach na základe ich nahlásenia
- odstránenie drobných závad na objektoch v areáli spoločnosti
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava techniky na predaj, opravy a
údržba stavebných strojov a po nohospodárskej techniky.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž dielov a strojov na výrobnej linke.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Montážny
robotník/-čka (5)

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

Montážny
robotník/-čka (5)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

2.2.2021

za hodinu (od
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž a testovanie elektronických
systémov a káblových zväzkov
- osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov

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

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

27.4.2021

za hodinu (od
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž a testovanie elektronických
systémov a káblových zväzkov
- osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov

Murár (1)

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

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

14.6.2021

za mesiac (od
1200)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce všetkého druhu.

Murár (1)

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

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

16.2.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Murár, obkladač
(2)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
1000)

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

aspoň 5
rokov

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

Nočný recepčný
(1)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
990)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Požad.
prax

Popis miesta
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Nočný recepčný
(2)

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

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

10.6.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - ubytovanie hostí
- odubytovanie hostí
- práca s kasou
- tvorba faktúr
- komunikácia s hosťami
- sťahovanie záloh
- kontrola objektu

Nákupca
Partyproduktov
(1)

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

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

23.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - nákup a dovoz tovaru(včasné
zabezpečenie tovaru na sklad)
- riešenie prípadných reklamácií s dodávate mi
- zabezpečenie legislatívnej spôsobilosti výrobku, kontrola tovaru
- zabezpečenie licencií
- agenda odpadového hospodárstva
- zabezpečenie preclenia (Intrastat)
- vyjednávanie cien
- dodržiavanie plánu nákupu
- telefonická, písomná a osobná komunikácia v rámci EÚ a tretých
krajín
- účasť na medzinárodných výstavách a ve trhoch
- úzka spolupráca s oddelením marketingu a odbytom
- Komunikácia s dodávate mi: objednávanie, dodávanie a výber
strategických
komodít (o pod a požiadavky trhu
- Kontrola a nastavovanie plánu nákupu
- Obchodné vyjednávanie, riešenie reklamácií
- Zabezpečenie komplexného sortimentného konceptu v rámci
pridelených
sortimentných skupín.
- Výber, udržiavanie a ďalší rozvoj kontaktov s dodávate mi,
vyjednávania, príprava a uzatváranie kontraktov s nimi.
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Nákupca s AJ ,
pracovná doba
7:30 - 16:00 (1)

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

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

1.5.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - komunikácia s obchodnými partnermi v
anglickom jazyku
- spracovávanie objednávok
- vyh adávanie a kontaktovanie dodávate ov
- vyhodnocovanie ponúk
- administratíva
- zabezpečovanie dopravy zásielok a logistika

Nástrojár nastavovanie,
údržba a oprava
nástrojov (1)

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

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

12.4.2021

za hodinu (od
4,53)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie nástrojov, strojov,
zariadení
- odha ovanie a upozorňovanie na možný vznik porúch na
nástrojoch na výrobných zariadeniach,
- prestavenie a zoraďovanie nástrojov,
- pripravovanie valcovacích častí linky,
- monitorovanie a diagnostika stavu nástrojov v procese údržby,
- údržba, čistenie a oprava nástrojov,
- nahodenie, zhodenie nástroja,
- kontrolovanie nástroja na zariadení,
- upravovanie náhradných dielov do nástroja
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Obchodný
Manažér (3)

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

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

3.6.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Obchodný
zástupca (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

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

Obsluha CNC
ohraňovacieho
lisu (1)

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

Ing. Drahomír Hollý (tel.: 0948
262 020, e-mail:
vyroba@metalsteelforming.sk)

7.9.2020

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC stroja, upínanie nástrojov,
plechov a výrobkov, výmena opotrebovaných nástrojov, údržba
CNC stroja.

Obsluha
kombajnu kombajnista (3)

Róbert Salaj(Veterná
Poruba 6, 03104)

Salaj Róbert (tel.:
+421908940480, e-mail:
robosalaj77@gmai.com)

4.5.2021

za hodinu (od
9)

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

28

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na kombajne v čase žatvy po celom
Slovensku - pod a potreby. Práca na dohodu. Ubytovanie a
stravovanie zabezpečené zamestnávate om. Životopis prosím
zasielať na e-mailovú adresu: robosalaj77@gmail.com.
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Obsluha na
parkovisku pri
Demänovskej
jaskyni slobody
(1)

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

Zimáni Ivo (tel.: +421905452259)

18.5.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Obsluha pracích
a žehliacich
strojov (1)

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

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

15.6.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

8.6.2021

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Ohýbač (1)

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

Mgr. Katarína Krčulová (, e-mail:
katarina.krculova@vatmanntechn
ology.sk)

23.6.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Opatrovate (1)

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

Zaťková Norika (tel.: +421911
803 031)

2.2.2021

za mesiac (od
701)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Realizovanie individuálneho adaptačného
plánu z poh adu zachovania a udržiavania zdravia. Kupanie,
kŕmenie, základná hygiena.

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)

18.5.2021

za mesiac (od
623)

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.

Opatrovate ka (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.:
+421445533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

16.6.2021

za mesiac (od
718)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná
manipulačná a obslužná práca pri vytváraní a prehlbovaní
hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v
zariadeniach sociálnych služieb.

29

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatne ohýbať na TruBend 5130
- samostatne čítať výkresy
- samostatne si organizovať vlastnú prácu
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Operátor CNC
(1)

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

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

5.3.2021

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; H adáme šikovných zamestnancov na
obsluha CNC strojov (sústruh, brúska, horizontálne a frézovacie
centrum) do dvojzmennej prevádzky.
Náplň práce:
- úprava parametrov programu
- meranie a kontrola výrobkov
- práca so zdvíhacími zariadeniami
- práca s technickou dokumentáciou

Operátor CNC
strojov (1)

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

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

29.6.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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

Operátor SMD
linky (1)

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

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

9.2.2021

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (1)

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

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

23.6.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Operátor
stavebných
strojov (5)

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

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

16.6.2021

za mesiac (od
950)

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

aspoň 1
rok

Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (5)

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

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

7.4.2021

za hodinu (od
3,82)

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

30

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha automatickej osádzacej linky na
osádzanie SMD súčiastok,
- zaistenie bezchybného chodu SMD linky,
- zodpovednosť za kvalitu DPS osádzaných na SMD linke,
- práca v trojzmennej prevádzke.
Dátum nástupu: Ihneď ; Ohýbanie výpalkov na ohýbacom lise.

Dátum nástupu: Ihneď ; Výstavba inžinierskych sietí pre
Slovenských operátorov. Budovanie optických sietí. Výkopové
práce, pokladanie potrebných káblov, mikrotrubičiek, chráničiek a
ostatné práce. Potrebná prax v oblasti výkopových prác aspoň 1
rok, potrebný strojnícky preukaz. Vodičský skupiny C a T
výhodou. Prosíme uchádzačov aby nás kontaktovali na email:
vujovicgoran7@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0910 522 888.
Dátum nástupu: Ihneď ; - práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov
- montáž dielov do podzostáv a zostáv
- trojzmenná prevádzka
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Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (8)

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

Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (8)

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (10)

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.:
+421445207175, e-mail:
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

18.5.2021

za hodinu (od
4,4)

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

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

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

21.4.2021

za hodinu (od
3,82)

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

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

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

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

19.4.2021

za hodinu (od
4,43)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom oboznámení sa s
podmienkami výroby a zapracovaní je náplňou práce podie ať sa na
výrobe nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na
jednotlivých pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe.
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (6)

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

Operátor vo
výrobe (3)

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

25.3.2021

za hodinu (od
4,43)

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

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

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

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

6.7.2021

za mesiac (od
640)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Operátor výroby
(8)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.:
+421445207175, e-mail:
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

14.10.2020

za hodinu (od
3,82)

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

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

Operátor výroby
- pomocník (2)

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

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

18.6.2021

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem materiálu do výroby, obsluha
strojov a zariadení, základná údržba strojov a zariadení,
udržiavanie poriadku na pracovisku.

Operátor výroby
- strojník (2)

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

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

18.6.2021

za hodinu (od
5,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola a nastavovanie strojov pre
výrobu drevných peliet, kontrola a nastavovanie baliacej linky,
kontrola a nastavovanie zakladača vriec. Udržiavanie poriadku na
pracovisku. Základná údržba strojov a zariadení.
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

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

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

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (5)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

22.4.2021

za hodinu (od
4,2)

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

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

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

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

29.4.2021

za hodinu (od
3,58)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor/ka vo
výrobe v
jednozmennej
prevádzke (2)

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

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

1.5.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Opravár DPS /
Technik výroby
(1)

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

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

8.6.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - analyzuje a následne opravuje nefunkčné
výrobky po testovaní a vizuálnej kontrole
- analyzuje a následne opravuje testovacie zariadenie v prípade ich
poruchy
- vyrába a opravuje testovacie adaptéry
- práca na dve zmeny
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Opravár
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

Ošetrovate HD
(1)

PROJEKTANT /
ARCHITEKT (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Ing. Sedliak Hieronym (tel.:
+421903534723, e-mail:
pdlm@szm.sk)

14.5.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opravár po nohospodárskych strojov.

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

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

19.1.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Denisa Ďurica AGAD(kpt. Nálepku
10, Liptovský Mikuláš,
03101)

Denisa Ďurica (tel.:
+421904922402, e-mail:
agad@agad.sk)

23.6.2021

za hodinu (od
4)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme posilu do projekcie stavieb.
Ponúkame pracovné miesto ASAP čiastočný úväzok, plný, na
dohodu, na živnosť, na brigádu alebo na stálo, ako to komu
vyhovuje. Práca je možná v ateliéri aj z domu v prípade aspoň 1
osobnej porady v týždni.
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa. Vhodné aj
pre absolventov.
Znalosti SW:
AutoCAD, prípadne iný SW na vypracovanie DWG dokumentácie.
Revit, Sketchup, Lumion a pod. nie sú podmienkou, ale sú výhodou.
Mzda:
3,60-5,00 €/hod, ďalšia odmena v závislosti od ve kosti projektu a
odvedenej práce na ňom.
Kontakt:
Denisa Durica,
0904 922 402,
agad@agad.sk
www.agad.sk
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Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
911)

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

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Vedenie individuálnej výučby
nástroja pod a platných učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Pedagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore (2)

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

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

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Vedenie skupinovej výučby
jednotlivých skupín žiakov v literárno-dramatickom odbore pod a
platných učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

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

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

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Vedenie skupinovej výučby
jednotlivých skupín žiakov vo výtvarnom odbore odbore pod a
platných učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Pedagóg s
aprobáciou
matematika a
chémia (1)

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

PaedDr. Zuzana Pavelicová (tel.:
+421911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

30.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Pedagóg ZŠ s aprobáciou matematika
a chémia. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.07.2021 o 10:00
hod. v budove "A" školy.
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pekár (1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

Pekár / Pekárka
(1)

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

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

31.5.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pizzerista (1)

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

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

8.6.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava cesta na pizzu - koordinácia
objednávok - pečenie pizze - starostlivosť a zodpovednosť o kvalitu.

Pizziar (1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatny pizziar s praxou

Pizziar /
Kebabista (1)

FOOD FAKTORY s. r.
o.(1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Patrik Širochman (tel.:
+421908179000, e-mail:
sekretariat.michalovce@gmail.co
m)

22.6.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava pizze, kebabu, burgrov a ich
balenie,
- obsluha zákazníkov
- práca s hotovosťou a platobným terminálom
- príjem a objednávanie tovaru
- dodržiavanie hygienických noriem

Plavčík (1)

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

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

15.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Plavčík LTK (4)

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

28.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad bazénmi, záchrana topiacich
sa - poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o hygienu na bazénoch
- sanita.
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aspoň 2
roky

aspoň 6
mesiacov

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

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Plánovač výroby
(1)

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

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

6.7.2021

za mesiac (od
900)

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

Pokladník v
predajni - Hybe
(1)

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

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

2.7.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni Diskont
Maximax L.
Hrádok (1)

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

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

30.6.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.

Pokladník/čkapredavač/čka (3)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzková jednotka COOP Jednoty v
Bešeňovej.
Práca v pokladni, dokladanie tovaru do regálov, kontrola záručnej
doby.

Pomocná
kuchárka
(zaučená) (1)

Materská škola(Ul. Čsl.
brigády 2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mariana Straková (tel.:
+421445523400, e-mail:
jedalen.brigady@centrum.sk)

10.6.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

37

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému
výrobné zákazky/objednávky na požadované typy, množstvá a
termíny.
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych
objednávok.
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office, SAP.
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné
zákazky.
• Dodržiavanie bezpečnosti práce pod a všeobecne platných
predpisov a pod a interných predpisov spoločnosti.

Dátum nástupu: Ihneď ; - podie anie sa na príprave jedál /desiata,
obed, olovrant/
- samostatnosť v kuchyni za zverenú prípravu jedla
- znalosť materiálno-spotrebných noriem pre MŠ je výhodou
- vynormovanie daného jedla
- znalosť HACCP
- viesť dokumentáciu za zverenú výrobu jedla
- podie ať sa na zostave JL
- preberanie tovaru
- podie anie sa na hygiene pracoviska
- vedieť zastúpiť pomocnú silu /čistenie zeleniny, umývanie riadu,
výdaj jedla na triedach.../

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Mikulášska chata,
s.r.o.(Mikulášska chata
č. 75, Demänovská
Dolina, 03251)

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Ing. Veronika Kováčiková (tel.:
+421907724382, e-mail:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

17.5.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila v kuchyni - umývanie riadu v
umývačke, čistenie zeleniny, pomocné práce

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

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

29.6.2021

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, čistenie
zeleniny, umývanie bieleho a čierneho riadu, upratovanie kuchyne
a pri ahlých priestorov. Práca na dlhý-krátky týždeň.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Relax Hotel
s.r.o.(Jánska dolina
2224, Liptovský Ján,
03203)

Ján Pálinkáš (tel.:
+421905141000, e-mail:
riaditel@avena.sk)

8.6.2021

za mesiac (od
950)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v penzióne Galanto v
Liptovskom Jáne - príprava raňajok, výdaj obedov a večerí,
starostlivosť o poriadok a dodržiavanie čistoty a zásad HACCP v
prevádzke.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

7.7.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

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)

21.6.2021

za hodinu (od
6)

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
930)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

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

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

26.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

38

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie pomocných prác v kuchyni.
Umývanie riadu, čistenie zeleniny a pod.
Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a pomoc
kuchárovi s prípravou jedál.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná sila vo
výrobe (1)

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

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

14.6.2021

za mesiac (od
680)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na expedícií a v sklade ,
pomocné práce vo výrobe, upratovanie prevádzky.

Pomocník v
kuchyni (2)

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

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

14.5.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, čistenie zeleniny, upratovanie.. V prípade šikovnosti pomoc
pri príprave jedál (vyššie platové ohodnotenie).

Pomocník v
kuchyni /
Umývačka riadu
(1)

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

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

23.6.2021

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Pomocník v
stolárskej dielni
ZŤP (2)

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

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

29.6.2021

za mesiac (od
1100)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocný kuchár
(1)

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

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

23.6.2021

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Raňajky, Večere

Pomocný kuchár
(1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára.

Pomocný kuchár
(1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
1150)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Pomocný kuchár
(1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

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

12.6.2021

za hodinu (od
7,1)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

39

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce v kuchyni
- umývanie bieleho a čierneho riadu
- umývanie kuchyne

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; - asistencia pri zabezpečovaní chodu
kuchyne Villa Betula Resort***
- zabezpečovanie plynulého výdaja jedál
- príprava jednoduchých príloh, pokrmov, zeleniny
- ostatné pomocné práce v kuchyni
- dodržiavanie HACCP

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Pomocný kuchár
(2)

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

Pomocný
pracovník
mliekarenskej
výroby (20)

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

14.5.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

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

2.7.2020

za hodinu (od
3,6)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (2)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni

Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (18)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
750)

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

Poriadkový
pracovník /
Záhradník (1)

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

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

25.6.2021

za hodinu (od
3,58)

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

Pracovník SBS Zásahová
jednotka (1)

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

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

7.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

40

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Do reštaurácie v Hrade a kaštieli v
Liptovskom Hrádku h adáme šikovného kuchára s chuťou naučiť sa
pracovať v kreatívnej kuchyni a zdokona ovať sa vo svojej profesii.

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečenie poriadku v halách,
budovách a exteriéroch spoločnosti
- Vynášanie, vysýpanie, separovanie odpadov a smetí
- Staranie sa o kvetinové záhony, trávniky, stromy a kry
- Vysádzanie okrasných rastlín, krov, stromov a živých plotov
- Vysievanie, zavlažovanie a kosenie trávnikov
- Ochraňovanie vegetácie pred škodcami a chorobami pomocou
chemických prípravkov
- Oprava, údržba záhradného náradia
- Zimná údržba komunikácií, ciest a chodníkov
- Pomocné a natieračské práce v súvislosti s údržbou budov
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie výjazdov na objekty
pripojené na Pult centralizovanej ochrany.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník SBS LM, fyzické
stráženie v obch.
dome (1)

G 3 Plus, s. r.
o.(Demänovská cesta
745, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Peter Chabada (, e-mail:
chabadapeter@g3plus.com)

12.5.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - fyzické stráženie majetku v obchodnom
dome Kaufland (dvaja na službe)
- kamerový systém
- kontrolná a pochôdzková činnosť
- vedenie evidencie

Pracovník
internetového
predaja (1)

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

Viliam Blahušiak (, e-mail:
arco@arco.sk)

2.7.2021

za mesiac (od
720)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; Expedícia a príjem tovaru, evidencia
skladu a pokladne. Komunikácia a poskytovanie informácií
klientovi o stave a priebehu objednávky, dostupnosť tovaru. Práca
na obsahu tovaru a SEO optimalizácia a marketing.

Pracovník
kožiarskej
výroby - Mokrá
dielňa (2)

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

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

13.5.2021

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník
obsluhy
po nohospodársk
ych strojov (2)

Jaroslav Urban GOFEX(Dúbrava 559,
Dúbrava, 03212)

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

15.3.2021

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pracovník
odoberania a
balenia výrobkov
(1)

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

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

24.5.2021

za hodinu (od
3,82)

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

Pracovník
rozvozu tovaru
zákazníkom (1)

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

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

30.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

41

aspoň 3
mesiace

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - odoberanie a balenie hotových výrobkov
od stroja a ich ukladanie pod a baliaceho predpisu
- vkladanie výrobkov do baliacej linky
- vyberanie výrobkov z baliacej linky
- zodpovedanie za chod baliacej linky
- ostatné pomocné práce pri lisovaní výrobkov
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - fyzický rozvoz objednaného pokrmu a
tovaru na adresu zákazníka
- vykonanie rozvozu najefektívnejšou trasou
- vyúčtovanie prevzatých finančných prostriedkov za dodaný tovar
- starostlivosť o pridelené auta
- vedenie záznamov o prevádzke vozidla
- dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad pri
manipulácii a rozvoze pokrmov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník v
kovovýrobe,
lakýrnik (1)

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

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

10.6.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník
výdojného
hospodárstva dojič oviec (1)

Ro nícke družstvo
Hybe(Hybe, 03231)

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

17.6.2021

za hodinu (od
3,58)

Základné
vzdelanie

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

Pracovník
údržby strojov a
zariadení (2)

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

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

3.7.2021

za hodinu (od
4,53)

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

Praktická
sestra /zdravotný
asistent (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
642)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva odborné pracovné činnosti pri
zabezpečovaní výkonov ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých
fázach ošetrovate ského procesu v zariadení sociálnej služby,
Vykonáva administratívne práce a vedie zdravotnú dokumentáciu
v rozsahu svojich kompetencií. Zabezpečuje pomoc a doh ad pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti, sprievod k lekárovi a
na sociálne aktivity, spolupracuje s ostatnými zamestnancami,
zúčastňuje sa na vo nočasových aktivitách, spolupracuje s rodinou
a ostatnými inštitúciami.

Predajca (2)

SPORT
REVOLUTION SK s.
r. o.(Demänovská
Dolina 293, 03101)

Beššeová Eva, vedúca predajní
(tel.: +421911157624, e-mail:
besseova@jasnashop.sk)

1.6.2021

za hodinu (od
4,3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj v športovom obchode.

42

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).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
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(počet miest)
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Predajca Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

13.4.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Predajca
zahradkárskych
potrieb (1)

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

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

14.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Predajca
zmrzliny (2)

Ismail Saiti(Važec 1,
Važec, 03261)

Ismail Saiti (, e-mail:
mzdypoprad@gmail.com)

6.7.2021

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj zmrzliny

Predavač/ka (3)

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

Eva Kuffová - personalistka (tel.:
+421917354632, e-mail:
masoliptov@gmail.com)

18.1.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj mäsa a mäsových výrobkov,
dokladanie tovaru, obsluha zákazníka. Dvojzmenná prevádzka v
čase od 07:00-15:30 hod., 11:30-20:00 hod.

Predavačka v
novinovom
stánku (1)

MEDIAPRESS
Poprad, spol. s
r.o.(Štefánikova 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Gabriela Vopršalová (tel.:
+421444319111, e-mail:
voprsalova@mediapresspp.sk)

15.6.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca predavačky v NS vo vestibule ŽSR príjem tovaru, tlače do stánku, predaj tlače, tabakových výrobkov
a doplnkového tovaru, spracovanie uzávierky, remitenda.

Prevádzkar
hotela (1)

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

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

28.4.2021

za mesiac (od
920)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; * riadenie bezproblémového chodu
zverenej prevádzky.
* nábor, vedenie, motivovanie a kontrolovanie podriadených
zamestnancov.
* objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru.
* komunikácia s dodávate mi a vyjednávanie najvýhodnejších
dodávate ských podmienok.
* fyzická kontrola skladových zásob (inventarizácia), vedenie
pokladničnej knihy.
* zodpovednosť za vzniknuté manká a škody, h adenie príčin
vzniku a následné zosobňovanie.
* riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie
sťažností a reklamácií zákazníkov.
* zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb
*znalosť programu Blue Gastro výhodou
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola elektrozariadení, kontrola a
opravy elektroinštalácie v prevádzke, plánovanie opráv a
koordinácia s vedením spoločnosti. Zapájanie a odskúšanie nových
technologických prvkov do plánovanej výroby.

Prevádzkový
elektrikár (1)

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

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

29.4.2021

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie

Prevádzkový
pracovník (4)

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

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

14.5.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Prevádzkový
zámočník (2)

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

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

29.4.2021

za hodinu (od
7)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba strojov a zariadení, opravy
opotrebite ných častí strojov, pridružené opravy budov,
ochranných oplotení, montáž strojových zariadení, plánovanie
opráv vyžadujúcich odstávku, hlásenia o opravách a použitom
materiály, vedenie evidencie skladových zásob náhradných dielov.

Procesný inžinier
(1)

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

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

18.5.2021

za mesiac (od
1050)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - námer, úprava a analýza výrobných
časov / routingov
- úprava materiálových rozpisiek (BOMov) v databázových
systémoch IFS / PTC / SAP
- úprava výrobných dokumentov v Microsoft word, Microsoft
excel , Microsoft Visio
- schva ovanie pilotných systémov
- riešenie problémov pri výrobe systémov

Programátor (1)

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

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

3.7.2021

za mesiac (od
1210)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie, žehlenie bielizne

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

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

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

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

16.4.2021

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - vypracováva štúdie a analýzy riešení
- pripravuje podklady k projektovej dokumentácii
- realizuje projektovú dokumentáciu, ktorá je zhotovená v súlade s
platnou legislatívou
- sleduje a vyhodnocuje smery rozvoja v oblasti vzduchotechniky a
klimatizácie
- študuje odbornú domácu aj zahraničnú literatúru z danej oblasti
- navrhuje zmeny v zmysle rozvojových trendov
- vypracováva výrobnú (výkresovú) dokumentáciu pod a
požiadaviek zákazníka
- zodpovedá za účelnosť a vhodnosť technického riešenia určenej
časti úlohy a za dodržiavanie termínov
- spolupracuje pri plánovaní a koncepčnom riešení jednotlivých
úloh a projektov
- spolupracuje s členmi tímu pri riešení konkrétneho projektu a pri
realizácii jednotlivých vývojových a výrobných etáp
- spolupracuje s obchodným oddelením pri ponukovom konaní
- efektívne zavádza technické a technologické novinky do praxe
- je potrebné byť držite om oprávnenia (pečiatky)

Recepčná (1)

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

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

30.6.2021

za mesiac (od
739)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovanie hostí, odubytovanie hostí,
práca s PC, práca s pokladňou, vypracovávanie ponúk, telefonická
a emailová komunikácia, administratívna práca.

Recepčná (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvádzanie hostí a ich evidovanie v
systéme, poskytovanie informácií hosťom, vybavovanie telefonickej
a mailovej komunikácie a administratíva spojená s chodom
recepcie.
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

30.3.2021

za mesiac (od
739)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme príjemnú kolegyňu na pozíciu
Recepčná v rodinnom penzióne na Liptove. Náš tím charakterizuje
predovšetkým ochota, zdvorilosť a úsmev.
Náplň práce:
Ubytovanie, odubytovanie hostí
Účtovanie hostí
Zasielanie, odpovedanie mailov
Komunikácia so zákazníkmi

Recepčná /
Recepčný (3)

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

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

31.5.2021

za mesiac (od
780)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná /
recepčný (2)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

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

8.6.2021

za hodinu (od
7,1)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie plynulého chodu recepcie
pre predaj vstupov do Babylandu Villa Betula Resort***
- predaj vstupov do Babylandu
- predaj suvenírov

Recepčná/ ý vo
wellness centre
(1)

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

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

15.4.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi hotelového
wellness centra, aktívny predaj, objednávanie a evidovanie wellness
procedúr, práca s registračnou pokladňou, pomoc pri
zabezpečovaní čistoty strediska.

Recepčná/ý (1)

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

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

4.2.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčný (1)

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

Gruba Alla (tel.: +421949230879)

24.5.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

46

aspoň 1
rok

aspoň 2
roky

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - recepcia (ubytovanie hostí)

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
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Robotník k
stavebným
prácam (1)

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

Peter Tekel (tel.: +421905356900,
e-mail: stroje@auto-tekel.sk)

10.6.2021

za mesiac (od
900)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce všetkého druhu.

Robotník pri
výrobe
trvanlivého
pečiva (4)

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

Mgr. Zuzana Brtáňová (tel.:
+421445221221, e-mail:
brtanova@plh.sk)

25.5.2021

za hodinu (od
4,31)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - balenie sušienok, oblátok
- ukladanie do krabíc, krabice na palety
- nalepovanie etikiet
- iné podobné práce

Samostatný
kuchár (1)

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

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

26.4.2021

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Samostatný
čašník/čašníčka v
kaviarni (1)

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

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

12.4.2021

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca obsluhujúceho čašníka/ čašníčky.

Sanitár LTK (2)

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

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

28.5.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie areálu LTK, dodržiavanie
hygienických predpisov LTK.

Senior inžinier
mechanického
dizajnu (1)

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

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

8.6.2021

za mesiac (od
1350)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Skúma a analyzuje informácie, ako sú
designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály, potrebné k
definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo aplikácie
• Spolupracuje na zosúladení mechanického designu s ostatnými
inžiniermi, s cie om vytvoriť požadované riešenia
• Asistuje pri definícii a tvorbe BOM pre systémy a príslušenstvo
• Definuje baliaci materiál a štítky pre produkty v spolupráci s
výrobou, zákazníkom a dodávate om
• Kooperácia s ostatnými oddeleniami
• Vykonáva ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne
bežiacich projektov a platných procedúr

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním oštrovate skej starostlivosti.

Sestra na
lôžkovom
oddelení (5)

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

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

19.10.2020

za mesiac (od
902)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladač
burgrov /
grillman (3)

Munet group, s. r.
o.(Námestie
oslobodite ov 29,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michaela Bendová (tel.:
+421905579471, e-mail:
restartlm@restartburger.com)

27.4.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladanie burgrov, príprava šalátov,
grilovanie masa, kompletizácia objednávok- jedná sa o jednoduchú
manuálnu prácu, prax v kuchyni vítaná, všetko potrebné ťa
zaučíme, požadujeme chuť učiť sa nové veci a pracovať.

Skladník (1)

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

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

1.6.2021

za hodinu (od
4,1)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • zaskladňovanie materiálových položiek
do lokácií jemu určených
• alokovanie jednotlivých položiek systémom zhodné položky patria
do jednej lokácie, pokia je to možné
• príprava a výdaj komponentov do výroby a zákazníkov v
závislosti od potrieb a požiadaviek výrobných liniek alebo
zákazníkov pod a princípov FiFo a požiadaviek Lean teamu
• práca s vnútorným informačným systémom SAP
• spolupráca s oddelením vstupnej kontroly
• práce pri udržiavaní čistoty a poriadku jemu zverenému úseku
pod a pravidiel princípov 5S s oh adom na environmentálnu
politiku firmy
• pomocné práce pri zaskladňovaní materiálových položiek
pracovníkov z iných lokácií pri splnení podmienky prítomnosti
min.1 pracovníka zodpovedného za lokácie
• práca pri príprave a výkone Cycle count-u
• práce potrebné na udržanie preh adnosti a poriadku v sklade
• práce týkajúce sa expedície (zvážanie produktov , vykladanie,
nakladanie atd.)
- dvojzmenná prevádzka
- práca s bremenami
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Skladník (1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Skladník - vodič
VZV (1)

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

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

6.7.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte preukaz na Vedenie
vysokozdvižného vozíku?
Ak nie a ste šikovný, vieme Vás obsadiť na pracovnú pozíciu, kde
doklady na VZV nepotrebujete, časom si ich viete spraviť.
* Pracuje sa na 12 hodinové zmeny. Zamestnanec je zaradený na
zmenu.
H adáme šikovných zamestnancov, na ktorých sa budeme môcť
spo ahnúť. Vy sa môžete spo ahnúť, že Vám príde načas pekná
výplata.
Náplňou práce je :
* Obsluha VZV
* Vykladanie a nakladanie paliet s tovarom a výrobkami
* Vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru v rámci skladu
* iné obslužné a manipulačné práce v rámci skladu a výroby

Skladník vychystávač
(picker) (3)

COOP LC SEVER,
a.s.(Družstevná 4503,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Stromková (tel.:
+421445475217, e-mail:
stromkova@lcsever.coop.sk)

25.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kvalitatívne a kvantitatívne preberanie
tovaru, polohovanie tovaru, práca so scanerom, príprava tovaru na
expedíciu, udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho
okolí
Jedná sa o prácu v mliečnom sklade aj v centrálnom sklade.

Skladník zásobovač (1)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

49

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Skladník
Liptovský
Mikuláš (1)

MERKURY SHOP
s.r.o.(Kamenné pole 9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Merkury Market Liptovský
Mikuláš (, e-mail:
liptovsky@merkurymarket.pl)

8.6.2021

za mesiac (od
855)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vydávanie tovaru zákazníkom,
- overenie zaplatenia za tovar pred výdajom tovaru zákazníkovi,
- preberanie tovaru od dodávate ov,
vykladanie a ukladanie tovaru, manipulácia s tovarom v sklade,
vedenie a obsluha vysokozdvižného vozíka trieda I a II.
- sledovanie množstva a kvality prijatých, skladovaných a
vydávaných jednotlivých
druhov tovaru,
- zabezpečenie čistoty a poriadku v sklade,
pomoc pri inventúrach.
- kosenie trávy v areály zamestnávate a
- udržiavanie čistoty na parkovisku zamestnávate a
- odstraňovanie / odhŕňanie/ snehu v areály zamestnávate a

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (1)

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

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

10.8.2020

za mesiac (od
800)

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

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

Skladník
priemyselného
tovaru v rodinnej
firme (1)

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

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

21.4.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Skladník/ šofér
(1)

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

Roman Kuffa (tel.:
+421944982002)

10.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na expedícií a v sklade ,
rozvoz tovaru na určené miesto.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Skladový
robotník/-čka (1)

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

Sociálny
pracovník (1)

Softvérový
vývojár programátor (1)

Sous chef (2)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

10.5.2021

za hodinu (od
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykladanie a nakladanie materiálu
pomocou VZV
- príjem materiálu
- vychystávanie materiálu
- expedícia materiálu

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

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

1.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sociálny pracovník - starostlivosť o staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

DeMoTech,
s.r.o.(Partizánska 93,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Ivan Srba (tel.:
+421905622541, e-mail:
srba@demotech.sk)

23.5.2021

za mesiac (od
1250)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vývojový pracovník - programátor
systému GPS monitorovania pohybu vozidiel.

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

Kontakt u zamestn.

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

21.6.2021

za mesiac (od
2600)
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Požadované
vzdelanie

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vývoj SW v prostredí Delphi 10 (Object Pascal)
Tvorba aplikácií vo VCL (Visual Component Library) pre
Windows a Windows Server
Databázový systém Microsoft SQL server
Protokol TCP IP v Delphi Indy (Internet Direct)
Sériové porty RS 232 TurboPower AsyncPro
Tvorba tlačových zostáv v QuickReport

aspoň 4
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Sprievodca v
Demänovskej
adovej jaskyni
(1)

Štátna ochrana prírody
Slovenskej
republiky(Demänovská
Dolina -, Demänovská
Dolina, 03251)

Mgr. Daniela Pavellová (tel.:
+421445536581, e-mail:
daniela.pavellova@sopsr.sk)

9.6.2021

za mesiac (od
607)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Stavebná čata (2)

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

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

9.6.2021

za mesiac (od
750)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Stolár (1)

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

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

28.5.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Stolár (2)

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

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

19.8.2020

za mesiac (od
800)

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

aspoň 1
rok

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

Stolár /
Montážnik
nábytku (2)

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

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

21.4.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracujte s nami, robíme bývanie krajším...

Stolár / kostrár
(1)

NESIA trade
s.r.o.(Pálenica 54/81,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Martina Antošíková (tel.:
+421907534502, e-mail:
antosikova@nesia.sk)

11.6.2021

Dátum nástupu: Ihneď ; sprevádzanie návštevníkov v jaskyni,
poskytovanie výkladu

aspoň 2
roky

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba drevených kostier

Vo výrobe interiérového nábytku Vás čaká kolektívna práca s
majstrami, ktorí sa venujú opracovaniu materiálov pod a
špecifikácií zákazníka. Dostanete priestor prejsť rozličnými
pracovnými činnosťami od zamerania projektu u zákazníka cez
výrobu, dopravu a finálnu montáž nábytku.
za mesiac (od
1000)
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Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž kostier čalúneného nábytku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Strategický
nákupca (1)

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

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

11.5.2021

za mesiac (od
1300)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Inicializovať a viesť aktivity v oblasti
nákupu vo zverenom regióne v koordinácii so Sourcing tímom
- Nadviazať a vyjednať zmluvné podmienky v segmente zverených
komponentov
- Participovať a rozvíjať programy na znižovanie nákladov a
rozširovanie portfolia dodávate ov
- Benchmarking/prieskum ponuky dodávate ov,neustále vyh adávať
nových dodávate ov
- Participovať na procese schva ovania dodávate ov
- Participovať v procese vývoja nových produktov - Sourcing
- Spolupracovať s manažérom výroby, resp. s manažérom operatívy
- Sledovanie a reevidovanie zmluvných podmienok s globálnymi
dodávate mi v rámci tímu
- Riadenie globálnych dodávate ov v koordinácii s ostatnými členmi
Sourcing tímu

Strojník na bager
(3)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Sústružník (1)

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

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

12.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (2)

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

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

25.6.2021

za mesiac (od
1800)

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

Technik
telekomunikačný
ch sietí (4)

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

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

16.6.2021

za mesiac (od
1300)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Technik
zabezpečovacích
systémov (1)

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

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

21.4.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a
výrobných analýz.
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného
tímu.
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory
produkcie.
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
Dátum nástupu: Ihneď ; Spájanie užívate ov na telekomunikačnú
sieť, zváranie optických káblov, merania zvarených optických
káblov, príprava protokolov merania. V prípade záujmu, prosíme
aby ste nás kontaktovali mailom na adresu
vujovicgoran7@gmail.com, alebo telefonicky na tč. 0910 522 888.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. Inštalácia káblových rozvodov
2. Nastavenie/oživenie systémov
3. Práca prevažne regionálneho charakteru – kompletizovanie
skríň a následná montáž u zákazníka
5. Po skúšobnej dobe – pohotovostný režim cca 1x do mesiaca
Ide o jednozmennú prácu prevažne regionálneho charakteru do
100km. Pri mimoregionálnych zákazkách je nutnosť absolvovať
výjazdy.
Po zaškolení a skúšobnej dobe je zamestnanec pridelený do
pohotovosti (aj počas víkendov)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 5
rokov

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

Technologický
manažér (PCS
Engineering
Manager) (1)

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

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

25.6.2021

za mesiac (od
1300)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Technológ (1)

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

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

26.11.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvládnutie technologických postupov vo
výrobe.

Telecommunicati
on technology
construction
specialist (2)

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

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

16.6.2021

za mesiac (od
2050)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinácia práce pri výstavbe
telekomunikačných sietí, spolupráca (jednanie) pri riešení
technických riešení s investorom, technická príprava na výstavbu,
príprava fakturácie pre investora.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Testerista
káblových
zväzkov (1)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
SVI Slovakia
s.r.o.(Vyšné fabriky
739, Liptovský Hrádok,
03301)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

28.4.2021

za hodinu (od
4,2)

56

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

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)
Testovací technik
(15)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

27.7.2020

za mesiac (od
623)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a ich
ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
• Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy.
• Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
• Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
• Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
• Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie
Zodpovednosť:
• Zodpovedá za úplné otestovanie systému pod a testovacej
procedúry.
• Zodpovedá za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z QMS.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

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

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

21.9.2020

za hodinu (od
4,45)

58

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Traktorista (1)

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

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

7.4.2021

za mesiac (od
1100)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie zvereného vozidla
vykonávanie prác pod a potreby (kosenie, orba, sejba, ...)
vykonávanie údržby

Upratovačka (1)

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

(tel.: +421911420113, e-mail:
benzovai.cspp@gmail.com)

22.6.2021

(-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 04.10.2021 ; Upratovacie práce.

Upratovačka (1)

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

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

2.7.2021

(-)

Upratovačka ZŠ
(1)

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

PhDr. Eva Vondráková (tel.:
+421445533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

28.5.2021

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce.

Upratovačka
wellness (2)

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

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

2.3.2021

za mesiac (od
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov prevádzky
wellness.

Upratovačkachyžná (1)

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

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

9.6.2021

za mesiac (od
350)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej
pozície upratovačky. Zástup počas PN.

59

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb, komunikačných
priestorov ...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Učite anglického
jazyka (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

Zuzana Majková (tel.:
+421445522497, e-mail:
szslm@vuczilina.sk)

10.6.2021

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej
pozície učite a anglického jazyka.

Učite
profesijných
predmetov (1)

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

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905, e-mail:
Stefania.Porubanova@soselh.sk)

23.6.2021

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; výchovno-vzdelávacia činnosť učite a
profesijných predmetov

Učite v
materskej škole
(1)

Materská
škola(Komenského 13,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

Beata Grešová (tel.: 0915 829 939,
e-mail:
mskomenskeho@centrum.sk)

16.10.2020

za mesiac (od
817,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Učite základnej
školy (1)

Základná škola s
materskou školou,
Demänovská ulica
408/4A, Liptovský
Mikuláš(Demänovská
ulica 408/4A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Lucia Pavnicová Zudelová (tel.:
+421911397025, e-mail:
pavnicova.zsdemlm@gmail.com)

26.5.2021

za mesiac (od
1350)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Učite matematiky pre II. stupeň ZŠ
(vhodné s kombináciou fyzika- chémia).

Učite /ka
anglického
jazyka (1)

Stredná odborná škola
stavebná(Školská 8,
Liptovský Mikuláš,
03145)

Ing. Iveta Vančová (tel.: 044/552
14 09, e-mail:
i.vancova@sosslm.sk)

8.10.2020

za mesiac (od
998,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu počas dlhodobej PN učite a.

Učite /ka v MŠ
(2)

Lobelka, s.r.o.(SNP 9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Zuzana Čatlochová (tel.:
+421948920191, e-mail:
admin@lobelka.sk)

24.5.2021

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Ponúkame príležitosť stať sa učite om,
ktorý má odvahu objaviť sám seba a inšpirovať iných.
Učite sa snaží atmosféru všedných dní premieňať na príležitosť učiť
sa a rásť. Pri výučbe sa zameriava na rozvíjanie individuálneho
potenciálu, h adá inovatívne prístupy, premýš a nad svojou prácou.
Učí sa a rastie spoločne s deťmi. Sebavzdelávanie je nevyhnutnou
súčasťou každodennej práce učite a.
Viac informácií o našej materskej škole nájdete na
https://mslobelka.sk/
Výška odmeny za prácu v závislosti od dosiahnutého vzdelania a
kvalifikácie pod a zákona 553/2003 Z.z.

60

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 25.08.2021 ; Samostatný učite , výchova a
vzdelávanie detí predškolského veku.
Zástup učite a počas materskej dovolenky.
Dvojzmenný pracovný čas v čase od: 06:30 - 12:00 hod. a od 10:30
- 16:00 hod. (priama práca s deťmi).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Učite /ka v
jasliach a MŠ (1)

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

Učite ka v
materskej škole
(1)
Validačný
inžinier (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

17.5.2021

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
817,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

24.6.2021

za mesiac (od
1400)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

61

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 30.08.2021 ; Výchovno vzdelávacia činnosť s deťmi
nielen predškolského veku (max 10 detí) , zameraná na :
• uplatňovanie alternatívnych metód vzdelávania a tvorivé aktivity
• participácia na optimalizácii vzdelávacieho konceptu,
• cie om je, aby boli deti vedené svojim tempom, trávili čas v
prírode, radovali sa z drobností, rozvíjali svoje zručnosti, skúmali a
objavovali svet okolo nich a ve a sa smiali.
Dátum nástupu: 02.09.2021 ;

aspoň 3
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Vedúca / Vedúci
maloobchodnej
predajne_Liptovs
ký Mikuláš (1)

GECO, s.r.o.(Kamenné
pole 44, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Vedúca
stravovacej
prevádzky v
zariadení
sociálnych služieb
(1)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Zuzana Vlžáková (, e-mail:
personalne@geco.sk)

30.6.2021

za mesiac (od
880)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Ing. Jana Devečková (tel.:
+421445533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

2.7.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

62

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - plánovanie dochádzky v dochádzkovom
systéme
- zodpovednosť za chod prevádzky
- pultový predaj cigariet, tabakových výrobkov, doplnkového
fajčiarskeho sortimentu a tlače
- poradenstvo a obsluha zákazníkov
- aktívna ponuka tovaru zákazníkom
- starostlivosť o reprezentatívny vzh ad predajne
- práca na PC pokladni
- práca na Tipos termináli
- objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru
- inventarizácia
- práca s hmotnou zodpovednosťou
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; Koordinuje a organizuje činnosť
stravovacej prevádzky.
Stará sa o zamestnancov v stravovacej prevádzke a o technickú
úroveň zariadení, zabezpečuje ich kontrolu z h adiska bezpečnosti
práce.
Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.
Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie
tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob,
odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčíslovanie inventúrnych
rozdielov a vyhotovovanie protokolu.
Zabezpečuje a kontroluje hygienu a čistotu v celej stravovacej
prevádzke.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - plánuje, riadi a koordinuje všetky
činnosti spoločnosti, pri ktorých sa zabezpečuje dovoz materiálu,
polotovarov, náradia a služieb potrebných na výrobu výsledných
produktov,
- riadi a koordinuje všetky činnosti spoločnosti súvisiace s
kompletným zabezpečením odvozu hotových produktov, materiálov
a služieb k zákazníkovi resp. tretím stranám,
- spolupracuje s vedúcimi ostatných stredísk, koordinuje toky
materiálu a služieb tak aby neovplyvnil negatívne produkciu a chod
spoločnosti,
- riadi a vyberá dodávate ov materiálov a služieb tak aby znížil
obstarávacie náklady pri súčasnom zachovaní kvality a pri
spo ahlivom a rýchlom termínovom plnení.

Vedúci logistiky
(1)

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

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

10.5.2021

za mesiac (od
990)

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

Vedúci
prevádzky firmy
(2)

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

Ing. Milan Šušlík (tel.: +421903
501 763, e-mail:
silveex@hradok.net)

21.4.2021

za mesiac (od
850)

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

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

Vedúci právneho
odboru (1)

Mesto Liptovský
Mikuláš(Štúrova
1989/41, Lipt. Mikuláš,
03142)

Ing. Chromeková (tel.: +42144
556 52 07, e-mail:
d.chromekova@mikulas.sk)

15.12.2020

za mesiac (od
1600)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné zabezpečovanie právnej
agendy.

63

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Vedúci výchovy
špeciálnej
zákaldnej školy
(1)

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

Verejný
zdravotník bez
špecializácie (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

20.5.2021

za mesiac (od
1069)

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

aspoň 5
rokov

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
756,5)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; výkon štátneho zdravotného dozoru
epidemiologické šetrenie

Vodič (1)

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

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

21.5.2021

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a rozvoz ovocia a zeleniny

Vodič (1)

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

Darina Hladišová (tel.:
+421445520473, e-mail:
dhladisova@lippek.sk)

12.3.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov
na odberné miesta.

Vodič (1)

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

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

16.2.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

64

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Organizácia, riadenie a kontrola
výchovno - vzdelávacieho procesu v čase mimo vyučovania v
špeciálnej základnej škole.

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vodič LKW (7)

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

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (4)

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

5.2.2021

za mesiac (od
623)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič v medzinárodnej nákladnej
dopravy.

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

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

3.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Vodič
klanicového
kamiónu na
prepravu dreva
(2)

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

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

24.6.2021

za mesiac (od
1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča na klanicový kamión na
prepravu dreva na medzinárodnú dopravu v EÚ (prevažne Česko,
Po sko, Rakúsko a Slovensko).

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

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

5.10.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Vodič, traktorista
(1)

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

Ing. Sedliak Hieronym (tel.:
+421903534723, e-mail:
pdlm@szm.sk)

14.5.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opravár po nohospodárskych strojov.

65

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Vychovávate
špeciálnej
zákaldnej školy
(1)

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

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

20.5.2021

za mesiac (od
837,5)

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

Vyučená
kuchárka (3)

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

(tel.: +421911237208, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

28.4.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Všeobený lekár
pre dospelých (2)

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

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

6.4.2021

za mesiac (od
2200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Wellness
pracovník /
Masér (3)

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

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

31.5.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

66

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
vychovávate om špeciálnej základnej školy.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchárka v školskej jedálni - výroba
jedál, šalátov a nápojov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
vyšetrovanie pacientov a stanovenie diagnózy, diagnostika
akútnych a chronických ochorení, predpisovanie liekov a
zdravot.pomôcok, indikovanie odberov biolog. materiálu na
laboratór. vyšetrenia, vykazovanie zdravot.výkonov,
zaznamenávanie postupu a výsledkov do zdravot. dokumentácie
pacienta, spolupráca so špecializovanými lekármi.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; -poskytovanie masáži (relaxačná, klasická,
športová, aromaterapeutická,
reflexná, masáž lávovými kameňmi, čokoládová masáž, masáž
hlavy, tváre,
chodidiel a pod.) a telových ošetrení hostí wellness centra
- starostlivosť o bezproblémový chod wellnessu, upratovanie,
udržiavanie čistoty,
dodržiavanie hygieny
- práca na recepcii (predaj vstupov, objednávanie masáži, predaj
doplnkového
tovaru)
- profesionálne poradenstvo a starostlivosť v oblasti zdravia a krásy
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a
zodpovednosť za
pokladňu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Zdravotná sestra
(1)

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

Zdravotná sestra
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

2.2.2021

za mesiac (od
751)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

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

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

14.6.2021

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zdravotná sestra
(1)

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

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

20.5.2021

za mesiac (od
914)

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

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Samostatná odborná práca pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom z materskej školy a
žiakom školy na základe indikácie lekára.

Zdravotnícky
asistent (1)

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

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

20.5.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov v sociálnom
zariadení.

Zvárač (1)

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

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

26.8.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Zámočník (1)

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

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

25.6.2021

za hodinu (od
4,53)

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

67

Požad.
prax

Popis miesta

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

6 alebo
viac
rokov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; bežné zdravotnícke úkony u seniorov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke,
tmelenie, brúsenie.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zástupca
manažéra
recepcie (1)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
1150)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; -spolupráca s CK
-spolupráca s rôznymi firmami
-vystavovanie zálohových faktúr, účtov, prijímanie zálohových
platieb
-poskytovanie informácií
-zasielanie cenových ponúk
-telemarketing

Údržbár strojov a
zariadení (1)

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

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

10.5.2021

za mesiac (od
853)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Účtovník (1)

Z-ACCOUTING,
s.r.o.(Hviezdoslavova
1871, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Zuzana Kohútová (tel.:
+421905261430, e-mail:
kohutova@z-accounting.sk)

2.6.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť sa zaoberá externým
spracovaním účtovníctva pre podnikate ské subjekty a
administratívnych činností s tým spojených. Práca vyžaduje znalosť
jednoduchého a podvojného účtovníctva komplexne, nie len
čiastkové účtovné operácie ,základnú znalosť zákona o dani z
príjmu a zákona o dani z pridanej hodnoty, postupov učtovania,
ovládanie WORD, EXCEL, mailovú komunikáciu, prácu s
internetom, komunikáciu s klientmi.

Účtovník /
Účtovníčka (1)

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

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

26.5.2021

za mesiac (od
800)

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

aspoň 5
rokov

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

Požad.
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Účtovník /
Účtovníčka (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Čalunník (1)

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

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

4.3.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Čalúnnik (1)

NESIA trade
s.r.o.(Pálenica 54/81,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Martina Antošíková (tel.:
+421907534502, e-mail:
antosikova@nesia.sk)

11.6.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lepenie, čalúnenie sedacích súprav, postelí
a atypického nábytku, vývoj nových produktov

Čalúnník (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Čašník (1)

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

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

4.6.2021

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Čašník (1)

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

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

8.4.2021

za mesiac (od
740)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Čašník (1)

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

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

17.5.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník (5)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootváranej reštaurácie Stará
Zvonica na Nižnej Boci, v štýle slovenskej koliby h adáme
šikovného kolegu/kolegyňu na obsluhu v reštaurácii. Práca na dlhý
krátky týždeň.
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník na prevádzke Hotel Strachanovka
***, Liptovský Ján.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník - krupiér
(3)

TEXEL, s. r. o.(Kpt.
Nálepku 511, Liptovský
Hrádok, 03301)

Čašník / servírka
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Ing. Milan Ilavský (tel.:
+421905500575, e-mail:
texel@magnetcity.sk)

10.6.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Ing. Veronika Kováčiková (tel.:
+421907724382, e-mail:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

17.5.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník / Čašníčka
(1)

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

Jarmila Dudová (tel.: +421
940167517)

2.7.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu na pozíciu čašníka,
MORAVICA***,Penzíon a apartmány Liptovský Ján

Čašník / Čašníčka
(2)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

11.5.2021

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník / Čašníčka
(3)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215)

26.4.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, na bare a v
ostatných gastronomických priestoroch hotela, komunikácia s
hosťami, prestieranie stolov, príprava raňajok, večerí, dodržiavanie
správnych zásad stolovania, prijímanie a spracovanie objednávok,
vyúčtovanie hostí, riešenie reklamácií, udržiavanie čistoty na
prevádzke, zodpovednosť za zverený tovar, pružnosť a úsmev.

Čašník / Čašníčka
v hotelovej
reštaurácii (1)

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

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

1.6.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v bare.
Obsluha výherných automatov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v reštaurácií a ubytovanie hostí.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Čašník v dennom
bare (1)

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

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

12.10.2020

za hodinu (od
4)

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

Čašník, servírka
(1)

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

Anton Mariak (tel.:
+421445208901, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

26.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Čašník, servírka
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

7.6.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii - bufetové
stoly, nastieranie, debarasovanie, príprava strediska.

Čašník, servírka
(2)

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

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

2.3.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Čašník, servírka
(2)

Ing. Milan Profant SELEKT(Hviezdoslavo
va 3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

31.5.2021

za mesiac (od
790)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Čašník, servírka
(2)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník, servírka
(2)

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

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

20.5.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie,
Champagne baru a prípravou nápojov
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom
- zúčtovanie na registračnej pokladni
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, príprava nápojov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník, čašníčka
(2)

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

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

8.8.2020

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Čašník/ barman
(2)

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

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

21.6.2021

za mesiac (od
1300)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Čašník/ servírka
(1)

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

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

7.7.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha hostí, dodržiavanie zásad
správneho stolovania
- poskytovanie rád pri výbere jedál, nápojov, prijímanie
objednávok
- dodržiavanie hygienických pravidiel a noriem

Čašník/ Čašníčka
- Kuchár (1)

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

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

30.3.2021

za hodinu (od
6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj jedál.

Čašník/čašníčka
(1)

DAVLIN,
s.r.o.(Belanská 580,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Roman Kapitáň (tel.:
+421907814473, e-mail:
davlin@zoznam.sk)

2.10.2020

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Školský špeciálny
pedagóg (1)

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

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

15.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Školský špeciálny
pedagóg (1)

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

Mgr. Janka Cuprová (tel.:
+42144/5522158, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

15.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Školský špeciálny pedagóg.

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 02.09.2021 ; Vzdelávanie a výchova detí a mládeže.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.07.2021
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 08.07.2021 o 15:48

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Špecialista zoraďovač lisov a
nožníc (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavenie parametrov stroja
- mechanické nastavenie častí strojov
- montáž dielov
- kontrola zoradenia stroja
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov,
ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista
hydrauliky (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Medzi hlavné pracovné náplne patrí:
- kompletizácia a zapojenie hydraulických systémov
- montáž hydraulických častí
- kontrola vykonaných prác
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov, ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Šéfkuchár (1)

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

Hai Nguyen Dinh (tel.: +42115 076
682)

18.3.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár ázijskej kuchyne s praxou dva
roky.

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 70/9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viet Do Huu (tel.: +421944 092
019, e-mail:
bonsaisro@gmail.com)

21.4.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Šéfkuchár/
šéfkuchárka (1)

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

Nadžadyová Darina (tel.: +421907
827 288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

31.3.2021

za mesiac (od
855)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, zopovednosť za chod
kuchyne.

Žeriavnik (žeriav
AD 20) (1)

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

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

7.1.2021

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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