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Administratívny
pracovník v
logistike (2)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
800)

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

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

Animátorka /
animátor (1)

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

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

15.8.2019

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s
deťmi na exteriérovom detskom ihrisku,
- pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s deťmi v interiérovej
zábavnej hale,
- jazdy s deťmi na poníkovi,
- využívanie atrakcií v areáli strediska,
- príprava súťaží, hier a animačného programu,
- starostlivosť o atrakcie v stredisku,
- roznos teplých, studených a miešaných nápojov v kaviarni v
detskej zábavnej hale.

1

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Asistent
ošetrovate a v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)

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

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

17.4.2019

za mesiac (od
530,5)

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

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

Asistent učite a
(1)

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

(tel.: 044/5533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

3.9.2019

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent učite a, pomoc žiakom so ŠVVP
na vyučovacích hodinách.

Asistent/
asistentka
vedúceho výroby
(1)

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

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

6.6.2019

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

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

Automechanik
(1)

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

Juraj Maloš (tel.: +421905339656,
e-mail: car4u@car4u.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Automechanik
(3)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Balič (1)

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

(tel.: 0911 156 246, e-mail:
andrej@liptov-scandic.sk)

23.11.2018

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Lepenie molitanu a balenie sedacích
súprav. Výberové konania sa budú organizovať priebežne a
prosíme UoZ, aby kontaktovali vyššie uvedené telefónne číslo alebo
mail.
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Barman (1)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Barman čašník
(1)

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

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

30.6.2019

za hodinu (od
3,6)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Barman/ka (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

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)

27.5.2019

za mesiac (od
820)

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)

Norbert Moravčík (tel.:
+421905762221, e-mail:
vychod@omnisbb.sk)

19.11.2018

za mesiac (od
650)

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

CNC
programátor (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

3

aspoň 3
mesiace

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v bare

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie ochrany majetku alebo
osôb.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC programovanie v kontrolných
systémoch Fanuc, Siemens / Mazatrol pre frézu, horizontálnu frézu
a sústruh, práca s uvedenými strojmi, nastavovanie strojov,
identifikácia a odstraňovanie porúch, následná kontrola
vyrobených dielov.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o čistotu spoločných
priestorov hotela, upratovanie izieb, príprava pod a zadania z
recepcie, komunikácia s recepciou, upratovanie konferenčných
miestností, zodpovednosť za čistotu vo wellness centre, pranie
bielizne, údržba kvetov, starostlivosť o výzdobu hotela, ďalšie
pomocné práce.

Chyžná (1)

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

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

1.11.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
520)

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

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

Chyžná (1)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

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

Chyžná (1)

Zuzana
Kubálková(Uhorská
Ves 16, 03203)

(tel.: 0907 829 900)

25.4.2019

za hodinu (od
2,989)

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

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

Chyžná (2)

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

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

20.5.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná (3)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná
Zabezpečenie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch hotela.
Požadujeme zdravotný preukaz.
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aspoň 1
rok
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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 (4)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná Hotel
Grand**** (4)

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

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

10.12.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Chyžná Hotel
Pošta**** (5)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Chyžná v Jasnej
(4)

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

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

31.5.2019

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

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

aspoň 1
rok

Základná mzda 600,- Eur + štvrťročné odmeny, príplatky za prácu
v sobotu, nede u, sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej
kolektívnej zmluvy
Práca v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier vo flexibilnom,
mladom a priate skom kolektíve.
Poskytujeme možnosť ubytovania, stravovania, lyžovania a
rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a
výhod ).
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Cukrár /
cukrárka (1)

Verona, s.r.o.(Pizzéria
Verona - Smrečianska
1, Liptovský Mikuláš,
03104)

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

12.8.2019

za hodinu (od
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v cukrárskej výrobni, pečenie
korpusov, kompletácia,krájanie a expedícia výrobkov

Cukrár/
cukrárka,
pracovník
bezlepkovej
výroby (2)

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

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

20.9.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Dojič, dojička (1)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.

Dojič/ dojička (1)

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

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

24.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dojič/ dojička (1)

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

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

10.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Dojič/ dojička (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Ekonóm (1)

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

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

15.7.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie účtovníctva

Elektrikár (2)

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

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

16.10.2018

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár - vyučený v odbore

Elektrikár autoelektrikár (1)

PROCAR, a.s.(kpt.
Nálepku 2217,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tibor Švolík (tel.:
+421905359634, e-mail:
svolik@procar.sk)

31.7.2019

za hodinu (od
5,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

6

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž a úprava elektroinštalácie na
nákladné vozidlá

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Elektrikár/
elektromontážnik
(1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Elektrikár/
údržbár (1)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Elektromechanik
(13)

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

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

15.8.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Elektromontér
(2)

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

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

10.4.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Expedient/ka (4)

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

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

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

7

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

F&B manažér
reštaurácie
Holiday Village
Tatralandia (1)

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

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

30.8.2019

za mesiac (od
1300)

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

aspoň 2
roky

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

Finančný
manažér
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

18.7.2019

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Finančný
poradca
(Námestovo) a
okolie (2)

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

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

9.8.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj stavebného sporenia, úverov,
životného a neživotného poistenia. V prípade zapracovania poradca
dostane databázu aktívnych klientov, s ktorými môže pracovať.
Bezkonkurenčné produkty.

Finančný
poradca L.
Hrádok (2)

Tatiana
Ortutayová(SNP 114,
Liptovský Hrádok,
03301)

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

9.7.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Aktívna starostlivosť o klientov
spoločnosti v pridelenom regióne.
- Sprostredkovanie v oblasti životného a neživotného poistenia,
stavebného
sporenia a úverov na bývanie, zabezpečenie servisu.
- Aktívna účasť na vzdelávacom systéme.
- Práca s databázou klientov.
- Nadštandardné odmeňovanie + odmeny každý mesiac.

Frézar (1)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

8

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Fyzioterapeut (1)

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

Fyzioterapeut (2)

Galerijný
predagóg (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

2.7.2019

za mesiac (od
771)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

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

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

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

21.6.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzioterapeut
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku fyzioterapie.
Predpokladáme, že absolvent bude mať základné znalosti z tohto
odboru. Spočiatku bude pracovať pod doh adom pracovníkov s
dlhodobou praxou.

Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa v
Liptovskom
Mikuláši(Tranovského
3, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 044/5522758, e-mail: lgpmbekonomicke@vuczilina.sk)

19.8.2019

za mesiac (od
729)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 07.11.2019 ; Galerijný pedagóg, zostavuje
edukačné programy pre všetky typy a stupne škôl, aktívne
propaguje kultúrno-vzdelávaciu činnosť, spolupracuje so školami a
zabezpečuje vyučovacie hodiny v galérii, organizuje tvorivé dielne,
besedy, prednášky a lektoráty, podie a sa na dramaturgii a
zabezpečovaní kultúrnych podujatí, je odborným lektorom k
výstavám a expozíciám. Pri príparave lektorátov, prednášok,
vzdelávacích porjektov a iných programov spolupracuje s
kurátormi, externým odborným a umeleckým prostredím.
Vyh adáva a zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania
svojej činnosti. Potrebné pedagogické vzdelanie so zameraním na
výtvarné umenie.

9

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hlavný účtovník
(1)

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

Horár (1)

Urbárske pozemkové
spoločenstvo Liptovská
Porúbka(Liptovská
Porúbka, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

5.9.2019

za mesiac (od
980)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

(tel.: 0911 591 518, e-mail:
info@urbarlp.sk)

16.8.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

10

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Kooperácia práce v oddelení učtárne a
zodpovednosť za :
- Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Skladové hospodárstvo – účtovanie a účtovanie výroby,
zúčtovanie inventúrnych rozdielov
- Spracovanie mesačných priznaní k DPH
- DP k dani z MV,DP k dani z nehnute nosti
- DP PO
- Spracovanie mesačných, ¼- ročných a ročných štatistických
výkazov
- Spracovanie mesačnej uzávierky a príprava podkladov pre odd.
kontrolingu a reportingu
- Príprava podkladov pre audítora, spolupráca s daň. Poradcom,
súčinnosť pri všetkých kontrolách z DÚ, ZP a SP
Dátum nástupu: 01.10.2019 ; Horár - lesník

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Hotelová chyžná
(1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

25.8.2019

za mesiac (od
600)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Váš životopis prípadne nám môžete zaslať na našu e-mailovú
adresu: info@hoteljasna.sk
Po posúdení životopisov, budeme telefonicky kontaktovať
vybraných uchádzačov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Informačný
technik (1)

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

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

18.7.2019

za mesiac (od
936)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Inštalatérkúrenár (10)

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

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

17.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Kaderník/čka (1)

Ferenc dalibor(SNP
1522, Liptovský
Hrádok, 03301)

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

20.3.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kaderník/čka (1)

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

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

6.3.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kalič/rovnač (1)

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

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

21.9.2018

za mesiac (od
550)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kalenie a rovnanie materiálu.

12

Dátum nástupu: Ihneď ; Informačný technik
Práca na odbore informatiky LNsP Liptovský Mikuláš

aspoň 5
rokov

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

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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)

8.4.2019

za mesiac (od
624)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Konštruktér/
Odborný
prípravár
produkcie
drevostavieb (1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
1100)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Krupiér pracovník herne
(1)

DOXX, a.s.(Námestie
Mieru 1994/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Helena Vajdová (tel.:
+421415076335, e-mail:
vajdova@doxx.sk)

30.7.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba konštrukčných výkresov a
detailov pre interiér
- spolupráca na tvorbe inovatívnych návrhov
- komunikovanie výstupov cenovej ponuky s obchodným
manažérom, príp. zákazníkom
- zadávanie úloh do výroby
- komunikácia s dodávate mi a externými spolupracovníkmi
- kontrola vykonaných prác v teréne a zodpovednosť za dodržanie
termínov
- práca vykonávaná v interiéri aj v exteriéri
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie výherných hracích
prístrojov, video lotérií a pod.
Oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi hier.
Doh ad nad správnym priebehom hier.
Manipulácia s peňažnou hotovosťou.
Obsluha zákazníkov herne.
Práca aj v nočných hodinách.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

26.4.2019

za mesiac (od
630)

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

Kuchár (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

1.2.2019

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

20.6.2019

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

19.6.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Kuchár (1)

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

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

21.5.2019

za mesiac (od
1600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a jedálneho
lístka,príprava denného menu.

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplej i studenej kuchyne,
príprava hotoviek i minútiek.Prax v odbore je dôležitá nako ko
reštaurácia je už rozbehnutá.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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)

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

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

6.8.2019

za hodinu (od
8)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

2.8.2019

za mesiac (od
1080)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár (1)

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

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

23.4.2019

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár (2)

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

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

31.7.2019

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Kuchár (2)

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

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

16.7.2019

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár (4)

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

Zuzana Vaňovičová (, e-mail:
zuzana.vanovicova@marinaliptov
.sk)

8.7.2019

za mesiac (od
1600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - je zodpovedný za hrubú prípravu
zeleniny a ovocia,
- pri predpríprave surovín musí prísne dodržiavať hygienické
povinnosti a dbať na to, aby ním spracované suroviny boli správne
uskladnené pre následné spracovanie,
- pripravuje celý sortiment jedál, ktorý sa nachádza v ponuke
jedálneho lístka,
- pri príprave jedál dodržiava technologické postupy a hmotnosti
surovín v súlade s kalkuláciami,
- dodržiava bezpečnostné predpisy, hygienický plán, čistenie
bieleho a čierneho riadu,
- je povinný dôkladne sledovať dátumy spotreby, je zodpovedný za
zverené hodnoty.
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál teplej kuchyne

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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 (5)

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

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

22.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár (5)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár - rezort
(2)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár / skladač
burgrov /
grillman (1)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do reštaurácie Restart Burger v centre
Liptovského Mikulaša prijmeme kuchára (skladanie burgrov,
grilovanie).

Kuchár Hotel
Grand**** Jasná
(5)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne
pod a pokynov šéfkuchára. Zabezpečuje určený servis a štandard
pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru
a materiálu.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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
špecializovaný na
Ukrajinskú
kuchyňu (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Kuchár-pizzer (1)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie Mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

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

23.7.2019

za mesiac (od
999)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/-ka (1)

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

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

3.9.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (1)

Základná škola s
materskou
školou(Školská 339,
Važec, 03261)

(tel.: 0905 413 364, e-mail:
zs.vazec@stonline.sk)

13.11.2018

za mesiac (od
530)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0908 450 660)

27.3.2019

za mesiac (od
750)

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

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

Kuchár/ka (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál

Kuchár/ka (2)

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

Ján Kelčík, 0914330030,
gastro@hotelpermon.sk

13.6.2019

za mesiac (od
624)

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

aspoň 1
rok

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

Kuchár/ka (2)

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

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

22.1.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a a la carte, môže byt
aj pizzér.
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár, menu kuchár,
minútky.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Kuchár/ka (3)

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

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

25.7.2019

(-)

Kuchár/ka/Cukrár/ka (2)

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

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

18.2.2019

Kuchárka (2)

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

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

Kvetinárka/
predavačka (1)

VICTOR,
s.r.o.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Lakovač (1)

Lakovač (2)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/kuchárka
Kuchár/ka školskej kuchyne pre základnú školu
Pracovné miesto je vytvorené cez projekt "Pracuj v školskej
kuchyni“.
Požadujeme hygienické minimum a zdravotný preukaz.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.8.2019 na č. d. 101

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

10.7.2019

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zuzana Hricová (, e-mail:
zuzana@kvetyvictor.sk)

27.8.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

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

26.8.2019

za hodinu (od
3,3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál klasickej slovenskej
kuchyne.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracujte v atraktívnom prostredí
kvetinárstva VICTOR s dlhoročnou tradíciou. Vašou úlohou je
starostlivosť o kvety, zodpovednosť za zverené finančné prostriedky
v kase, tovar, zabezpečenie čistoty predajne a predaj tovaru.
Pracovný čas je nerovnomerný na základe 12 h zmien, práca aj
počas víkendov s príplatkami.
Dátum nástupu: Ihneď ; Tmelenie, brúsenie a striekanie
montážnych dielov.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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aspoň 5
rokov

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

Lekár (1)

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

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

26.11.2018

za mesiac (od
1700)

Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Lekár na
internom
oddelení (1)

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

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

11.12.2018

za mesiac (od
1550)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Lekár na
neurologickom
oddelení (1)

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

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

11.12.2018

za mesiac (od
1550)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Lekár na
rádiodiagnosticko
m oddelení (1)

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

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

21.6.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na rádiodiagnostickom oddelení
Popromočná príprava na výkon odborných činnností pod vedením
vyššie kvalifikovaného odborného pracovníka s cie om zariadenia
na povinnú cirkuláciu pre získanie predpísanej špecializácie I.
stupňa
Požadujeme analytické myslenie, empatiu, komunikatívnosť,
cie avedomosť, kultivovaný prejav, informačnú gramotnosť.

Lekár na
traumatologicko
m oddelení (1)

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

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

11.12.2018

za mesiac (od
1550)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Popromočná príprava na výkon
odborných činností pod vedením vyššie kvalifikovaného odborného
pracovníka, s cie om zaradenia na povinnú cirkuláciu pre získanie
predpísanej špecializácie I. stupňa.
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Lekár na
traumatologicko
m oddelení (1)

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

Lesný
robotník/
robotníčka (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

27.8.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

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

Michal Bendík (tel.:
+421911573089, e-mail:
bemich@zoznam.sk)

18.3.2019

za hodinu (od
4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Uhadzovanie haluziny, výžin lesných
kultúr, ochrana lesných kultúr proti ohryzu zverou, zalesňovanie,
ďalšie práce v pestovnej činnosti

Majster
drevárskej
výroby (1)

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

(tel.: 421 44 52 07 011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

17.4.2019

za mesiac (od
1050)

Stredné odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Majster drevárskej výroby - Zodpovedá za
riadenie pracovníkov a organizáciu práce na zverenom úseku, za
dodržiavanie procesov, plynulosť materiálového toku, evidenciu,
istenie kvality, správne balenie, označenie a uskladnenie výrobkov s
cie om zabezpečiť ich včasnú a kompletnú distribúciu zákazníkom .
V zmysle §82/b Zákonníka práce je povinný utvárať priaznivé
pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci

Majster
stavebnej výroby
(1)

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

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

14.12.2018

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Požad.
prax

Popis miesta
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Manažér hotela
(1)

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

Michal Kováč (tel.:
+421905103300, e-mail:
katkakovacova001@gmail.com)

16.7.2019

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Manažér predaja
(1)

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

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

20.2.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Manipulant /
kontrolór
výrobkov (1)

FERMONT,
s.r.o.(Kpt.Nálepku
2217, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Lenka Talárová (, e-mail:
sekretariat@fermont.sk)

8.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; manipulant/kontrolór v zámočníckej
oblasti :
- prípravná a logistická činnosť s výpalkami medzi jednotlivými
výrobnými procesmi
- značenie a triedenie dielov
- manipulácia s výpalkami
- nakládka/vykládka materiálu
- kontrola hotových výrobkov

Masér (2)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

21

aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie hotela
Kontrola všetkých úsekov, prevádzky
Zodpovednosť za prípravu a plnenie obchodného plánu,
investičného a finančného plánu hotela
Zodpovednosť za pripravenosť hotela na poskytovanie služieb
Zodpovednosť za zabezpečenie dostatočného množstva
kvalifikovaných zamestnancov
Účasť na výbere a schva ovanie prijímania nových pracovníkov,
rozhodovanie o rozviazaní pracovného pomeru
Doh ad nad prevádzkou hotela, kontrola denných hlásení a
mesačných výkazov hospodárenia
Zabezpečovanie PR hotela
Doh ad nad spokojnosťou hostí, nad dodržiavaním kvality
poskytovaných služieb
Zúčastňovanie sa výstav, stretnutí, workshopov
Spolupráca na vytváraní obchodných stratégií a ich uvedenie do
praxe

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie rôznych druhov masáží:
športová, klasická, reflexná, terapeutická, balneoterapeutické,
elektroliečba, vodoliečba, tlakové masáže.
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Masér/ka (1)

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

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

14.5.2019

za mesiac (od
624)

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

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

Miesič (2)

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

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

21.9.2018

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Miesič (3)

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

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

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Mliekarenský
výrobný operátor
(20)

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

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

5.4.2019

za hodinu (od
3,31)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na 3 zmeny
- príprava a spracovanie suroviny na linke s cie om výroby
hotových výrobkov
- obsluha výrobných zariadení

Mliekárenský
výrobný operátor
(17)

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

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

19.11.2018

za hodinu (od
3,23)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.
Pracovná doba: 5:30- 13:30; 13:30- 21:30; 21:30- 5:30
Nutné poznať základné hygienické štandardy a dodržiavať vysokú
úroveň osobnej hygieny

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
)

29.7.2019

za mesiac (od
560)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jednoduchá montáž dielov do
kancelárskych stoličiek, kompletizácia sedákov a opierok
kancelárskych stoličiek.
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Montážny
robotník (19)

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

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

23.1.2019

za hodinu (od
3,4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a testovanie káblov a káblových
zväzkov. Práca na dve zmeny: I. zmena 06:00-14:00; II. zmena
14:00- 22:00

Montážny
robotník (39)

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

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

11.10.2018

za hodinu (od
3,4)

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

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

Montážny
robotník/-čka
(20)

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

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

9.1.2019

za hodinu (od
3,4)

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

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

Murár (1)

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

(tel.: 0907 809 604, e-mail:
sips@sips.sk)

13.2.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: okres Liptovský
Mikuláš. Požadujeme manuálnu zručnosť, komunikatívnosť,
cie avedomosť.

Murár (5)

Lýdia
Polhošová(Dubová ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

8.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár - murárske a stavebné práce

Murár,
Omietkár,
Obkladač (2)

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

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

19.6.2019

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obkladanie
- Omietanie
- Murovanie
+ zvyšná robota

23

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Nastavovač údržbár strojov a
zariadení (1)

INVENTIVE, s.r.o.(Pri
železnici 50, Liptovský
Hrádok, 03301)

Nočný
barman/čašník
(3)

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

Jana Vrábliková (, e-mail:
office@inventive.sk)

22.8.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

15.1.2019

za mesiac (od
800)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pozícia vhodná aj pre absolventov. Prax
výhodou, nie podmienkou.
- výmena foriem v zmysle výrobného plánu,
- kontrola optimálneho nastavenia strojov, v prípade potreby
zmena ich
nastavení,
- kontrola správneho chodu a funkčnosti strojov,
- zaznamenávanie parametrov do príslušnej dokumentácie
(evidencia),
- udržiavanie chodu strojov v predpísaných znakoch kvality,
- preventívna údržbu foriem a nástrojov.
aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Nákupca,
Logistik (1)

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

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

5.9.2019

za mesiac (od
780)

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

Nástrojár nastavovanie,
údržba a oprava
nástrojov (2)

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

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

4.9.2019

za hodinu (od
4,44)

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

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečovanie objednávok a dodávok
komponentov za najvýhodnejších podmienok, v požadovanej
kvalite a v termíne pod a plánu výroby
- získavanie cenových ponúk a ich vyhodnocovanie
- vystavovanie objednávok v podnikovom informačnom systéme
- pravidelné sledovanie stavu zásob a optimalizácia jeho hodnoty
- kontrola plnenia dodávok komponentov na základe vystavených
objednávok
- zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre príjem materiálu
na sklad
- čítanie výkresov a celková znalosť technickej dokumentácie

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok (2)

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

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

14.1.2019

za mesiac (od
468)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Obchodný
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

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

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

14.1.2019

za mesiac (od
468)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Obchodný
zástupca (1)

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

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

28.5.2019

za mesiac (od
600)

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

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

Obsluha CNC
stroja (1)

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

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

21.12.2018

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC stroja. Vhodní UoZ: UoZ vo
veku 15-29 rokov v evidencii min. 6 mesiacov (môže byť aj menej).
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Opatrovate /ka
(1)

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

Opatrovate /ka
(3)

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

16.5.2019

za mesiac (od
669)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate

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

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

28.8.2019

za mesiac (od
576)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka - opatrovanie seniorov

Opatrovate ka (1)

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

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

30.7.2019

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Opatrovate ka (3)

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

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

27.2.2019

za mesiac (od
637)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor (8)

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

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

2.4.2019

za hodinu (od
3,05)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor (9)

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

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

29.4.2019

za hodinu (od
3,05)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor CNC
(1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Operátor NC
strojov ohýbanie (4)

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

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

16.7.2019

za hodinu (od
3,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

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

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

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor SMD
linky (1)

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

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

20.8.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Operátor THT
montáže a
testovania (1)

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

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

5.9.2019

za hodinu (od
3,6)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor THT montáže a osádzania
vykonáva mechanické, elektromechanické a elektrické práce
súvisiace s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním,
diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení
(osadzovanie, opravy dosiek plošných spojov, montáž zostáv a
podzostáv elektronických zariadení).
Oblasť úloh
• vykonávať práce spojené s osádzaním, montážou a testovaním
DPS a finálnych výrobkov v elektrovýrobe;
• vykonávať obsluhu cínovej vlny;
• kontrolovať a aktualizovať spájkovacie programy pre jednotlivé
typy DPS;
• vykonávať plánovanú údržbu cínovej vlny – čistenie minimálne 2
x týždenne;
• minimálne 1 x za týždeň vykonávať recykláciu cínového odpadu;
• aktívne pracovať s výrobnou dokumentáciou.

Operátor vo
výrobe (3)

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

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

27.4.2019

za mesiac (od
545)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Operátor výroby
- triedenie
gu atiny (1)

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

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

15.3.2019

za hodinu (od
3,2)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na kvalitatívnu
sortimentáciu gu atiny. Prax v drevárstve, lesníctve min. 1 rok.

Operátor výroby
na TPP v LM
(10)

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

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

22.8.2019

za mesiac (od
576)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Operátor výroby
nábytku (10)

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

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

26.8.2019

za hodinu (od
4,35)

Základné
vzdelanie

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

Operátor/ka (2)

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

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

13.2.2019

za hodinu (od
3,05)

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

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

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (30)

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

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

13.9.2018

za hodinu (od
3,24)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor/ka
výroby (8)

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

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

6.3.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátorka
zariadení v
práčovni a
čistiarni (2)

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

PhDr. Zdenka Lapákova (tel.:
+421905945229, e-mail:
lipra@lipra.sk)

21.8.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Opravár a
údržbár
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

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

5.9.2018

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba po nohospodárskych
strojov a zariadení v opravárenskej dielni a v teréne. Vykonávanie
základných opráv, kontrola technického stavu strojov a udržovanie
dobrého technického stavu strojov, vykonávanie opráv havarijných
stavov po nohospodárskych strojov, zámočnícke práce a zváračské
práce. Práca na predĺženú jednu zmenu, vrátene sobôt a nediel,
výnimočne nočná práca; prax vítaná
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

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

Ošetrovate HD
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

19.9.2018

za hodinu (od
3,59)

Stredné odborné
vzdelanie

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

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

30.7.2019

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

10.1.2019

za mesiac (od
850)

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

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
850)

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

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

Ošetrovate oviec
(2)

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

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

29.7.2019

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; ošetrovanie oviec, dojenie, kŕmenie zvierat,
paznechtovanie, bahnenie a iné súvisiace práce s chovom oviec

PRACOVNÍČKA
V SYRÁRNI (2)

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

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

12.4.2019

za mesiac (od
670)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych strojov a
zariadení

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Peciar (3)

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

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

18.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

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

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

5.9.2018

za mesiac (od
693)

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

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

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

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

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

5.9.2018

za mesiac (od
693)

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

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

Pekár (2)

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

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

21.9.2018

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pizzerista (3)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- príprava a výroba produktu - pizze na základe objednávky
- dodržiavanie zásad HACCP a čistoty

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Plavčík (2)

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

(tel.: 0914 330 038, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

7.8.2019

za mesiac (od
624)

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

Plavčík zachranár v
hotelovom
wellness centre
(2)

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

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

19.7.2019

za mesiac (od
640)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

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

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Plánovač (1)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

27.8.2019

za mesiac (od
700)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Cie , predpoklady a hlavné úlohy
pracovného miesta
Plánovač stanovuje operatívny plán výroby a kontroluje ich plnenie
s cie om čo najlepšie využiť dostupné zdroje a dosiahnuť čo
najvyššiu výrobnú efektivitu. Pri zabezpečovaní úloh využíva
informačné systémy. Koordinuje, kontroluje a zodpovedá za
činnosť plánovania výroby.
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Oblasť úloh
• Koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť plánovania
• Zabezpečuje operatívne plánovanie, tvorbu operatívneho plánu
výroby, kontrolu jeho plnenia a hospodárnosť výrobného procesu
• Pripravuje a vyhodnocuje denný, týždenný a mesačný plán
výroby
• Zodpovedá za včasné a pravidelné spracovanie algoritmu MRP v
IS SOFTIP PROFIT
• Zodpovedá za kapacitné plánovanie a alokáciu disponibilných
zdrojov pre výrobné príkazy
• Analyzuje skladové zásoby
• Tvorba denných výrobných plánov založených na báze 1W, 2W,
1M vývozných plánov a 2-6M obchodných prognóz (krátkodobé,
strednodobé plánovanie + forecasting)
• Sleduje dodržiavanie potvrdených termínov výroby a správnosť
údajov vo všetkých podkladoch pre výrobu
• Optimalizuje plánovacie moduly informačného systému
• Kontroluje technické uzatváranie pracovných príkazov a
kapacitné zaťaženie pre všetky typy plánovania
• Sleduje materiálové krytie pre všetky typy plánovania
• Spolupracuje na krátkodobom a strednodobom plánovaní s
výrobou
• Spolupracuje s inými výrobnými sekciami a ostatnými
oddeleniami podniku pri plnení úloh
• Spolupracuje pri podnikových projektoch

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Plánovač výroby
(1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Podlahár
pomocník bez
praxe (2)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž podláh.

Pokladník v
predajni Lipt.
Porúbka (1)

CBA VEREX,
a.s.(Liptovská Porúbka
347, Liptovská
Porúbka, 03301)

Mgr. Ivana Lúčanová (tel.:
+421445433192, e-mail:
lucanova@verex.sk)

6.6.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni Važec
(1)

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

Mgr. Ivana Lúčanová (tel.:
+421445433192, e-mail:
lucanova@verex.sk)

30.8.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladníkpredavač (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)

9.8.2019

za mesiac (od
624)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v pokladni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby

Pokladník/čka na
pokladni, výdaj
jedál (1)

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

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

22.1.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila (20)

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

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

22.10.2018

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

19.3.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne - pravá ruka
kuchára pri príprave jedál, varenie zamestnaneckej stravy,
umývanie riadov, udržovanie poriadku v kuchyni, atď,
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Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

13.8.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Lukáš Tabaček(Pavla
Štraussa 876/13,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0904879314)

28.6.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne
Pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál,
obsulha jednoduchých kuchynských strojov a zabezpečovanie
udržiavania čistoty.
Požadujeme manuálnu zručnosť a chuť pracovať.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

8.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne
Dodržiavanie zásad hygieny pod a HACCP, spolupráca pri
príprave jedál s kuchármi.
Požadujeme osvedčenie o odbornej spôsobilosti a zdravotný
preukaz.

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)

22.8.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila do
kuchyne (2)

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

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

25.7.2019

(-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni
Pomocné práce v školskej kuchyni pre základnú školu.
Pracovné miesto je vytvorené cez projekt "Pracuj v školskej
kuchyni“.
Požadujeme hygienické minimum a zdravotný preukaz.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.8.2019 na č. d. 101

Pomocná sila do
kuchyne (4)

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

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

2.10.2018

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 6
mesiacov

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocná sila do
kuchyne (4)

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

Pomocná sila v
hoteli (4)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

27.5.2019

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

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

10.12.2018

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

25.9.2018

za hodinu (od
3)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni

Pomocná sila v
kuchyni (1)

Verona, s.r.o.(Pizzéria
Verona - Smrečianska
1, Liptovský Mikuláš,
03104)

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

12.8.2019

za hodinu (od
3,8)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v cukrárskej výrobni,
pečenie korpusov, krájanie a expedícia výrobkov, pomocné práce...

Pomocník v
kuchyni (1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

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

28.1.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný Kuchár
(5)

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

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

13.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

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

aspoň 1
rok

Popis miesta

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

Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.
Pomocný kuchár
(1)

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

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

18.9.2018

za hodinu (od
3,32)

36

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Pomocný kuchár
(1)

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

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

13.8.2019

za mesiac (od
620)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Pomocný kuchár
(4)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Pomocný kuchár
v Jasnej (1)

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

Lea Sláviková (tel.: +421 903 597
904, e-mail:
lea.slavikova@hrqgroup.com)

31.5.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne,
servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob,
hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa
na plánovaní večerného, denného menu.Príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár. Podie anie sa na plánovaní večerného, denného menu.
Úzka spolupráca zo šéfkuchárom.
základná mzda od 750 Eur + štvrťročné odmeny, príplatky za
prácu v sobotu, nede u, sviatky v zmysle Zákonníka práce a
podnikovej kolektívnej zmluvy
Poskytujeme možnosť stravovania, lyžovania a rozsiahly sociálny
program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a výhod ).
Požadujeme: prax v odbore min. 1 rok, profesionálny a zodpovedný
prístup k práci, dobré organizačné schopnosti, dôslednosť,
samostatnosť, pracovitosť, dobrý zdravotný stav a hygienické
minimum.

Pomocný
pracovník na
stavbe (3)

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

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

19.6.2019

za hodinu (od
3)
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Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

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

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

29.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník v
lesníctve (12)

Florist s.r.o.(Nábrežná
852, Važec, 03261)

Milan Ilavský (tel.:
+421918596596, e-mail:
florist.sro@gmail.com)

29.5.2019

za mesiac (od
530)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca súvisiaca z obnovou lesa.

Pomocný
pracovník v
lesníctve (2)

Bulava Forest s. r.
o.(Dovalovo 19,
Liptovský Hrádok,
03301)

David Bulava (tel.:
+421903213916, e-mail:
rastolehotsky@mag-net.sk)

15.5.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník v lesníctve, ťažba
dreva.

Pomocný
pracovník v
rastlinnej výrobe
(1)

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

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

12.8.2019

za hodinu (od
2,99)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník/
pracovníčka v
stolárskej výrobe
(1)

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

Brigita Bajerová (, e-mail:
filipasistent2@gmail.com)

4.9.2019

za mesiac (od
530)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe nábytku.
Práca vhodná aj pre ženu.

Pomocný
robotník v
pekárni (3)

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

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

27.2.2019

za hodinu (od
3,5)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

22.7.2019

za hodinu (od
3)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

22.7.2019

za hodinu (od
3,5)

Základné
vzdelanie

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

Pracovník SBS
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

15.4.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby v Liptovskom
Mikuláši
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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
chránenej dielne SBS (1)

TATRAPOL,
s.r.o.(Demänovská
cesta 2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Rastislav Sosa (tel.:
+421905574018, fax:
+421556707204, e-mail:
tatrapol@tatrapol.sk)

8.8.2019

za mesiac (od
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola oprávnenia vstupu do objektu
osôb a vjazdu vozidiel, evidencie vozidiel a osôb, nahlasovanie a
doprevádzanie návštev, pochôdzková služba po objekte.

Pracovník
odoberania a
balenia výrobkov
(1)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
3,65)

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

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

Pracovník v
kovovýrobe (3)

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

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

14.5.2019

za mesiac (od
666)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
potravinárstve
(1)

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

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

14.5.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník vo
výrobe (1)

IL - PLAST
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, spol. s
r.o.(Družstevná 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Alena Líšková (tel.:
+421905572269, e-mail: ilplast@il-plast.sk)

9.1.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálu, pílenie, úprava,
zváranie plastov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Pracovník
údržby strojov a
zariadení (4)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
4,44)

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

Pracovník/čka v
práčovni (1)

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

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

27.2.2019

za mesiac (od
520)

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

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

Predajca (1)

Bicyklom po
Slovensku,
s.r.o.(Okoličianska 61,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0907951514, e-mail:
majoilles@gmail.com)

5.9.2019

za mesiac (od
639)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj a servis bicyklov, fakturácia,
naceňovanie, práca s účtovníčkou.

Predajca skladník (1)

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

Vladimír Piovarči (tel.: +421
5623444, e-mail:
vba@vbaslovakia.sk)

15.7.2019

za mesiac (od
630)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - práce súvisiace s príjmom, uskladnením
a výdajom tovaru
- administratívne práce so skladovou evidenciou
- kontrola, balenie a príprava tovaru na expedíciu
- inventarizácia skladových zásob
- ostatné činnosti pod a potreby
- práca s paletovým vozíkom typu NZV
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Predajca
motorových
vozidiel (2)

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

Predajca na
nádvorí (1)

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

21.8.2019

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

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

(tel.: 0915447756, e-mail:
shell8252@csshell.net)

5.9.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Tankovanie pohonných hmôt, dopĺňanie
prevádzkových kvpalín, starostlivosť o zákazníka, práca na
pokladni.

Predajca
životného a
neživotného
poistenia
Námestovo,
okolie (2)

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

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

9.8.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.

Predajca/realitný
obchodník (3)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Predavač v
stávkovej
kancelarii (1)

Alica Langerová ELIS ÚČTOVNÍCKA
A OBCHODNÁ
FIRMA(Jamník 181,
Jamník, 03301)

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

2.5.2019

za hodinu (od
3,6)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha terminálu stávkovej kancelárie,
tiposu a predaj doplnkového tovaru

Predavač/ka (1)

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

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

10.4.2019

za mesiac (od
530)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj nových osobných a úžitkových
vozidiel, sprostredkovanie predaja,
predaj ojazdených vozidiel,
sprostredkovanie poistenia a financovania vozidiel /leasing, úver,
poistenie /
predaj autopríslušenstva
flotilový predaj - firemný konzultant

Dátum nástupu: Ihneď ; - administratívne práce
- komunikácia (emailová, telefonická) so záujemcami o kúpu
nehnute ností
- návšteva a prehliadky nehnute ností s klientmi
- tvorba predajnej stratégie, aktivity pre podporu predaja
- príprava pravidelných reportov a štatistík

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Predavač/ka (1)

TOPAS D.A.,
s.r.o.(Demänovská Kaufland 745,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

8.8.2019

za hodinu (od
3,8)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru a poskytovanie
elektronických služieb konečnému zákazníkovi,
v predajni v trafike v OC Kaufland v Liptovskom Mikuláši.
Zastupovanie počas čerpania PN, RD, predpoklad dĺžky
zastupovania do 31.12.2019

Predavač/ka (1)

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

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

30.7.2019

za mesiac (od
375)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru a poskytovanie
elektronických služieb konečnému zákazníkovi,
v predajni v trafike v OC Lidl v Lipt. Hrádku.

Predavačka (1)

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

Monika Kolesárová (tel.:
+421917319497)

12.7.2019

za hodinu (od
3,71)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Predavačka (1)

ŠPERK Holíč,
s.r.o.(Kamenné pole
4449/3 OZC RGB
Liptov, Liptovský
Mikuláš, 03101)

ing František Packa (tel.:
+421905409516, e-mail:
packafrantisek11@gmail.com)

17.7.2019

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj šperkov a hodiniek
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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 ; 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.
Pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky, h adanie nedostatkov a
navrhovanie vylepšení.
Riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie sťažností
a reklamácií zákazníkov.
Zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb.
Vykonávanie doh adu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami.
Pripravovanie, tvorenie a realizácia cenovej politiky.

Prevádzkar/ka
(1)

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

Michal Kováč (tel.:
+421905103300, e-mail:
katkakovacova001@gmail.com)

16.7.2019

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Priehradkový
zamestnanec
(Tesco pošta
LM6) (1)

Slovenská pošta,
a.s.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03104)

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

14.8.2019

za mesiac (od
570)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem, resp. výdaj viacerých druhov
zásielok, vrátane obstarávate ských činností, výkon iných činností
vrátane poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok,
ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov
(okrem činností vykonávaných v rámci finančného
sprostredkovania).
Pracovné miesto je Tesco pošta, kde pracovné zmeny vychádzajú aj
na sobotu a nede u.

Profesionálny
poradca
zákazníka,
kuchyne
Liptovský
Mikuláš (2)

DECODOM, spol. s r.
o.(Kamenné pole 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Andrea Kačinová (tel.:
+421385352485, e-mail:
osobne@decodom.sk)

2.8.2019

za mesiac (od
565)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - dispozičné riešenie nábytku pod a
požiadaviek zákazníka v grafickom programe
- podávanie informácií o predávanom tovare
- komunikácia so zákazníkom
- spracovanie objednávok
- starostlivosť o priestor predajne
- práca na zmeny
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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pracoviska)
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Projektový
manažér a
koordinátor
stavby (10)

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

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

13.3.2019

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; koordinovanie prác na stavbe, koordinácia
profesistov a pomocných pracovníkov, vyh adávanie a
zaobstarávanie pracovníkov na stavbu, kooperovanie s ostatnými
stavbyvedúcimi,

Projektový
manažér
kooperácií (1)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - realizuje výbery vhodných dodávate ov
formou dodávate ských auditov, následne odporúča vhodných
dodávate ov s vhodným charakterom výroby
- zastrešuje externú kooperáciu – nastavuje kooperačný
harmonogram, realizuje priebežnú kontrolu jeho plnenia
- zastrešuje internú komunikáciu do výroby
- zabezpečuje dopravu pre realizované projekty
- na základe termínových výh adov kooperačných projektov,
dohliada na využívanie interných a externých zdrojov pre ich
realizáciu
- v prípade výpadkov kooperačných zdrojov, pripravuje ich
kapacitné prerozdelenie
- potvrdzuje termíny dodania kooperačných projektov zákazníkom
- na základe potvrdených priebežných termínov, komunikuje
aktuálny stav so zákazníkmi
- vytvára kooperačné plány
- vytvára eskalačné plány, ak dôjde k výpadkom externých kapacít

Projektový
manažér pre
optimalizáciu
procesov (1)

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

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

19.7.2019

za mesiac (od
1600)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Správa dát v SAP.
Vypracovanie presného procesu realizácie a nastavenie časového
plánu - Time Schedule.
Komunikácia s oddelením nákupu a nastavenie nábehu.
Sledovanie inžinierskych zmien v súvislosti s nábehom prototypov.
Riešenie technických problémov pri procese nábeh.
Analýza dát, sledovanie a reportovanie vývojovému centru a
inžinieringu.
Doh ad nad implementáciou zmien vo výrobnom procese.
Zodpovednosť za riadenie sekcie inžinieringu (technológie a
testovania) s cie om zvýšenia plynulosti výrobného procesu a
kvality.
Optimalizácia procesov a plnenie stanovených cie ov.
Zabezpečovanie priamej komunikácie s výrobou, kvalitou a
vývojom.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Recepčná (1)

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

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

11.3.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Recepčná (1)

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

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

4.9.2019

za mesiac (od
640)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príchody, odchody hostí, mailing, platby
hostí

Recepčná (2)

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

(tel.: 0904751887, 0915834624, email: minarikova@tmr.sk,
darabos@tmr.sk)

12.7.2019

za mesiac (od
730)

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

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

Recepčná,
Recepčný (1)

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

Michaela Fejková (tel.:
+421905921777, e-mail:
mfejkova@liptovskydvor.sk)

9.8.2019

za mesiac (od
720)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; – Zodpovednosť za plynulý chod recepcie
– Starostlivosť o čistotu zverených priestorov
– CHECK-IN, CHECK -OUT s hosťami s úsmevom na tvári
– Poskytovanie informácie hosťom s radosťou
– Administratíva, vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie
– Aktívny predaj ponúkaného sortimentu
– Práca s pokladňou a hotovosťou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23
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pracoviska)
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s rezervačným systémom, kalkulácie
pobytov, komunikácia s hosťom, check in, check out.

Recepčná,
recepčný (1)

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

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

23.1.2019

za mesiac (od
800)

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

Recepčná/
recepčný (1)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
639)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Recepčná/
recepčný (2)

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

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

3.9.2019

za mesiac (od
640)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recpecii hotela, ubytovanie hostí,
rezervácie, zmenárenská činnosť, predaj tovarov a služieb.

Recepčná/ý (1)

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

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

2.9.2019

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčný (1)

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

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

19.8.2019

za mesiac (od
890)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

46

aspoň 2
roky

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

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á - ubytovanie hotelových hostí,
poskytovanie informácií, vybavovanie telefonických a emailových
rezervácií, komunikácia s klientmi, práca v programe HOREC

Recepčný/á (1)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(2049 2049,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0905 264 060, e-mail:
prevadzka@hotelavena.sk)

2.5.2019

za mesiac (od
780)

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

Recepčný/á (1)

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

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

28.3.2019

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á - pomocné administratívne
práce, ubytovávanie hostí...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/á (1)

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

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

26.3.2019

za mesiac (od
630)

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

Recepčný/á (1)

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

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

13.6.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčný/á (1)

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

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

5.10.2018

za mesiac (od
700)

Vyššie odborné
vzdelanie

Recepčný/á (1)

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

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Recepčný/á (1)

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

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

11.2.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovávanie/ odubytovávanie hostí ,
poskytovanie pomoci počas pobytu, vybavovanie mailovej agendy,
spravovanie rezervačného systému, fakturácia, predaj vstupného
do areálu a pod. Pracovné miesto vytvorené v rámci eurofondu a je
vhodné pre znevýhodneného UoZ pod a §8 Zákona o službách
zamestnanosti.

Recepčný/á (2)

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

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

10.9.2018

za mesiac (od
624)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie chodu recepcie.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
Referent (1)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Obec Svätý Kríž(Svätý
Kríž 152, Svätý Kríž,
03211)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM
9.8.2019

Mzda - forma
(od-do)
(-)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.10.2019 ; • Komplexné zabezpečovanie činnosti
podate ne, vedenie podacieho denníka obecného úradu (otváranie a
preberanie listových zásielok, následné zaevidovanie a odovzdanie
starostovi),
• zabezpečenie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce
sekretariátu,
• spracovanie preh adov, výkazov a štatistík,
• príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej
služby - opatrovate skej služby na území obce,
• spracovanie agendy SHR,
• spracovanie projektov pod a výziev jednotlivých ministerstiev na
podanie žiadosti pre získanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov Európskej únie,
• vykonávanie agendy na úseku školstva,
• zabezpečuje agendu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri
spracovaní podkladov k dotáciam na stravné pre žiakov ZŠ s MŠ
Svätý Kríž,
• osvedčovanie listín a podpisov,
• vykonávanie odborných administratívnych prác,
• zabezpečenie a dopĺňanie web stránky obce,
• vedenie evidencie dohodnutých konaní,
• zabezpečenie odbornej agendy spojenú so sprístupňovaním
informácií,
• vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úseku obce,
• príprava podkladov ohláseniam k drobným stavbám a stavebným
úpravám,
• spracovanie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami na úrovni
obce (vydávanie záväzných stanovísk, rozhodnutí, oznámení),
• vedenie zápisníc OZ, kompletné spracovanie zasadnutí OZ.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Referent
skladového
hospodárstva/
skladník (1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Rezačkár traktorista /
rezačkár mechanik (1)

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

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

15.7.2019

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; -práce na po nohos.stroji, rezačka
-po né mechanizačné práce, opravárenská činnosť mechanizačných
zariadení

Riadiaci- vedúci
pracovník- THP
(1)

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

(tel.: 0903 501 763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

4.3.2019

za mesiac (od
960)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobný, projektový, ekonomický,
riadiaci vedúci pracovník. Osvedčenia/ certifikáty: Odborný lesný
hospodár, Lesný reprodukčný materiál.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

SPA recepčný/á
(2)

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

(tel.: 052/4710111, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

7.8.2019

za mesiac (od
624)

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

Samostatný
kuchár (3)

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

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

8.8.2019

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, dodržiavať všetky požiadavky dané HACCP a jednotné
zásady prípravy jedál.

Samostatný
kuchár Hotel
Pošta**** (3)

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

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

26.8.2019

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, dodržiavať všetky požiadavky dané HACCP a jednotné
zásady prípravy jedál.

Samostatný
účtovník (1)

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

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

5.9.2019

za mesiac (od
920)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Spracovanie miezd

Sanita LTK (2)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; SPA recepčný/á - zabezpečuje plynulosť
chodu prevádzky masáží, hostí pri vstupe do wellness komplexu

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanita LTK
Udržiavanie čistoty areálu LTK, čistenie a dezinfekcia sociálnych
zariadení.
Požadujeme zdravotnú spôsobilosť preukázanú zdravotným
preukazom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Sanitár bez
vzdelania na
oddeleniach a
pracoviskách
LNsP (5)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
520)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Servisný a
montážny
pracovník (1)

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

Mário Machovec (tel.:
+421902950402, e-mail:
mario.machovec@fivingtherm.sk)

9.8.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž, opravy, servis
vzduchotechnických zariadení, klimatizačných jednotiek,
chladiacich a ventilačných jednotiek. Zostavenie a montáž
vzduchotechnického potrubia a jeho príslušenstva.

Sestra (2)

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

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

6.6.2019

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra - Práca sestry na oddelení

Skladník (1)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník (2)

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

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

29.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Skladník/ šofér
(1)

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

(tel.: 0944 982 002, e-mail:
roman.kuffa@gmail.com)

6.2.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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aspoň 3
roky

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitár bez vzdelania na oddeleniach a
pracoviskách LNsP
Pomocné zdravotnícke práce.

Dátum nástupu: Ihneď ; Evidencia objednávok, príjem, výdaj
tovaru.
Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník - výdaj materiálov do výroby,
zvážanie hotových výrobkov do skladu, zaskladňovanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na expedícií a v sklade ,
rozvoz tovaru na určené miesto. Požadujeme: komunikatívnosť,
samostatnosť; zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve,
hygienické minimum.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Skladník/čka (1)

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

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

30.1.2019

za mesiac (od
520)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladník/čka s
platným VZV
preukazom v LM
(10)

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

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

17.4.2019

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladový
manipulant /
vodič (1)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
750)

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

Skladový
operátor (1)

TECHLES, s. r.
o.(Priemyselná
4710/44, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Juraj Moravčík (tel.:
+421918792517, e-mail:
moravcik@techles.sk)

14.8.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Objednávanie, príjem vstupných surovín,
múk a obalov, ich uskladnenie a výdaj, vedenie evidencie
príjmových a výdajových dokladov a záznamov o zásobách surovín.
Požadujeme základné znalosti práce na počítači, internet, práca v
užívate skom programe, preukaz na obsluhu vysokozdvižného
vozíka.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme skladníkov/čky s platným VZV
preukazom do Liptovského Mikuláša
- príprava a vyskladnenie komponentov pod a požiadaviek,
- výklad a náklad zásielok pomocou vysokozdvižného vozíka,
- fyzický príjem a uskladnenie zásielok,
- príjem materiálu,
- prísun hotových výrobkov, komponentov a obalového materiálu
medzi
skladmi,
- zabezpečenie odvozu technologického odpadu z výroby na zberné
miesto
zamestnávate a,
- spolupráca pri balení a expedovaní tovaru.

53

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluha VZV,
• nakládka a vykládka kamiónov,
• zabezpečenie odvozu technologického odpadu z výroby na zberné
miesto zamestnávate a,
• zabezpečenie odvozu hotových výrobkov z výroby, ich
uskladnenie,
• prísun vratných obalov, komponentov a materiálu do skladu
prípravy výroby,
• prevoz hotových výrobkov, komponentov a obalového materiálu
medzi skladmi.
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba hydraulických hadíc, evidencia
tovaru, predaj tovaru zákazníkom, preberanie a zatrieďovanie
tovaru.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Sociálny/a
pracovník/čka (1)

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

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

20.11.2018

za mesiac (od
583)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sociálna práca so seniormi+ PC agenda.
Pracovný pomer je na kratší pracovný čas: 20-30 hod. Výberové
konanie sa uskutoční dňa 23.11.2019 o 9:00 hod. v Zariadení pre
seniorov ROYAL CARE, n.o. Požadujeme znalosť IS CYGNUS;
odborná spôsobilosť RUVZ, opatrovate ský kurz vítaný.

Stavebník
jednoduchých
stavieb (1)

AG Slovexport,
s.r.o.(Stodolova 1877,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Alexander Galushka (tel.:
+421944169617, e-mail:
slovexportag@gmail.com)

11.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné stavebné práce

Stavebný
pracovník (2)

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

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

16.4.2019

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Stolár (1)

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

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

6.8.2019

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stolár/tesár (4)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Stomatológ (1)

MUDr. Jaroslava
Hlavačková,
s.r.o.(Pltnícka 5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0905 265 069, e-mail:
hlavackova.jara@imafex.sk)

12.2.2019

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Strojník na bager
(3)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

54

Dátum nástupu: Ihneď ; Stomatológ

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Strojný zámočník
- zvárač (2)

Kovum, s.r.o.(Závažná
Poruba 540, Závažná
Poruba, 03202)

Strojová
vyšívačka (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Ing. Patrik Klepáč (tel.:
+421907321391, e-mail:
patrik.klepac@kovumlm.sk)

1.8.2019

za hodinu (od
5)

Základné
vzdelanie

IPATEX, s.r.o.(J.
Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ingrid Kögelová (tel.:
+421905928895, e-mail:
ipa@vysivanie-lm.sk)

15.1.2019

za mesiac (od
350)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho stroja, obstríhanie
nitiek a balenie textilu. Pomocné práce.

Strážnik (1)

Súkromná
bezpečnostná služba
SHIELD, spol. s
r.o.(Liptovský Mikuláš
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Martin Liška (tel.:
+421903621567, e-mail:
sbsshield@gmail.com)

7.8.2019

za hodinu (od
3,59)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Strážnik/SBS (1)

NODUS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0908 930 435, e-mail:
vlasto.podsednik@gmail.com)

16.1.2019

za hodinu (od
3,6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Strážnik SBS - UoZ musí byť držite om
preukazu odbornej spôsobilosti SBS

Sústružník (1)

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

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

7.5.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

TRAKTORISTA
- KRMIČ (1)

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

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

12.4.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

55

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač, výroba oce ových konštrukcií.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Dátum nástupu: Ihneď ; - kŕmenie kŕmnym vozom (hovädzí
dobytok, kone, highlandery)
- príprava kŕmnej dávky do kŕmneho voza
- práca s nakladačom pod a potreby

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu pelmeňov
(4)

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

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

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

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

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Technológ
prípravy zdravej
výživy v
hotelovom
zariadení (4)

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

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

22.10.2018

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava zdravej výživy pre hotelových
hostí

Tesar (2)

AG Slovexport,
s.r.o.(Stodolova 1877,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Alexander Galushka (tel.:
+421944169617, e-mail:
slovexportag@gmail.com)

10.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná tesárska a stavebná činnosť

Traktorista,
vodič nákladného
auta (1)

Ro nícke družstvo
Dovalovo(Dovalovo
515, Liptovský Hrádok,
03301)

Monika Bendíková (tel.:
+4215222924, e-mail:
bendikova.m@mag-net.sk)

31.7.2019

za hodinu (od
3,9)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Trieskač (1)

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

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

28.6.2019

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Upratovač/ka (1)

REPROservis Kováč,
s.r.o.(SNP 200,
Liptovský Hrádok,
03301)

Dana Kováčová (tel.:
+421445564721, e-mail:
zamestnanie@repro.sk)

23.8.2019

za mesiac (od
260)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

56

aspoň 6
mesiacov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca traktoristu, vodiča nákladného auta.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie kancelárskych a výrobných
priestorov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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 ; - upratovanie a čistenie priestorov v
šatniach
- upratovanie a čistenie sociálnych zariadení
- upratovanie a čistenie kancelárskych priestorov
- pomoc v kuchyni počas vydávania stravy

Upratovačka (1)

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

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

4.9.2019

za hodinu (od
3,2)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Upratovačka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Petra Janičinová (tel.:
+421903144954, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

3.9.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Udržiavanie čistoty v pridelenom priestore
alebo objekte.
Vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov.
Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.
Čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení.
Vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov.
Vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie
prachu, zametanie, tepovanie a podobne).

Upratovačka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Petra Janičinová (tel.:
+421903144954, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.10.2019 ; Upratovanie a udržiavanie čistoty v
pridelených priestoroch.
Prioritne sa jedná o administratívne priestory.

Upratovačka (1)

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

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

25.7.2019

(-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka
Upratovacie práce v škole.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.8.2019 č. d. 101

Upratovačka sanitárny
pracovník vo
wellness centre
(2)

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

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

22.7.2019

za mesiac (od
520)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka - sanitárny pracovník vo
wellness centre.
Upratovanie priestorov wellness centra v zmysle prevádzkového
poriadku - sanitácia, dezinfekcia, výmena bielizne.
Požadujeme zodpovednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť dokladovanú
aktuálnym Výpisom z registra trestov, dobrý zdravotný stav.

Upratovačka
wellness (2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; !Upratovanie priestorov prevádzky
wellness

57

aspoň 6
mesiacov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Učite špeciálnej
základnej školy
(1)

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

Učite /ka
klasického tanca
na konzervatóriu
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

(tel.: 0907821037, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

2.9.2019

za mesiac (od
992)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.10.2019 ; Výchovno vzdelávacia činnosť žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
učite om špeciálnej základnej školy.

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

(tel.: 0948 200 485, e-mail:
manazer@stklh.sk)

8.10.2018

za mesiac (od
650)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie odborných predmetov na
konzervatóriu.

Učite /učite ka
fyziky,
matematiky,
techniky (1)

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

(tel.: 044/55 33 973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

17.4.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /učite ka fyziky, matematiky,
techniky - výchovno vzdelávacia činnosť učite a II. stupňa.
Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby
žiadosť a životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a súhlasom so
spracovaním osobných údajov zasielali e-mailom, alebo poštou na
adresu školy do 17.05.2019. V žiadosti nezabudnite napísať
telefonický kontakt.

VODIČ (4)

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

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

16.8.2019

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu SK-E a späť, SK-GB a späť

Valciar operátor pri
valcovacej linke
(3)

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

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

19.8.2019

za hodinu (od
4,44)

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

58

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; • príprava vstupného materiálu pre
valcovacie linky,
• nastavovanie valcovacích liniek,
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,
• dolaďovanie valcovacích liniek,
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,
• odoberanie výrobkov od linky,
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Vedúci skladu (1)

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

Vedúci
výrobného
strediska v spol.
TESLA
Liptovský
Hrádok (1)

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

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

20.2.2019

za mesiac (od
520)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
1500)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a
príjem tovaru, komunikácia so zákazníkmi.

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; → dispečerské riadenie a koordinácia
výrobných procesov na dielni zvarovňa a zámočnícke práce;
→ doh ad nad realizáciou denného plánu výroby na týchto dielňach;
→ dodržiavanie zásad technologických postupov a kvality výroby;
→ optimalizácia technologických postupov, noriem, zvýšenia
využitia pracovného času, dostupnosti a vyťaženia strojných
zariadení;
→ odstránenie základných druhov plytvania na dielni;
→ zavedenie prvkov 5S, KAIZEN a LEAN výroby;
→ spolupráca s oddelením plánovania pri tvorbe a realizácii plánu
výroby;
→ doh ad nad pravidelnosťou vykonávania údržby zariadení a
organizačné zabezpečenie opravy zariadení;
→ účasť na denných operatívnych poradách (DOR) a ostatných
poradách na prizvanie;
→ organizovanie činnosti operátorov výroby a prostredníctvom
nich starostlivosť o plynulý chod výroby;
→ spolupráca s odd. priemyselného inžinieringu na zlepšení
produktivity a zefektívňovaní výrobných procesov a využívania
materiálu;
→ príprava podkladov na spracovanie miezd, dochádzky a
osobného ohodnotenia operátorov výroby zvereného úseku;
→ operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov
prideleného úseku výroby;
→ zabezpečovať, aby operátori výroby dodržiavali personálnu
politiku, poznali svoje pracovné zaradenie a boli riadne zaškolení a
preskúšaní;
→ kontrolovať dodržiavanie BOZP, požiarnych predpisov a
technologickej disciplíny vo výrobnom procese;
→ zodpovedať za dodržiavanie predpisov a legislatívy v oblasti
environmentu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
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Vodič (4)

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

(tel.: 0905 630 817, e-mail:
lippek@lippek.sk)

18.1.2019

za mesiac (od
530)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov
na odberné miesta. Spo ahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť,
dobrý zdravotný stav

Vodič / údržbár
(1)

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

Peter Veselovský (tel.: 0911 457
333, e-mail:
vyroba@restartburger.com)

19.8.2019

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Rozvoz, vykladanie a nakladanie tovaru
2-3 krát do týždňa a to do PP,KE,LM
- pomocné práce,
- údržbárske práce vo výrobe.

Vodič MKD (2)

AG Logistics,
s.r.o.(Hony 369/5,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Anton Gazdík (tel.:
+421903261870, e-mail:
aglogistics@alconet.sk)

10.4.2019

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie a údržba vozidla v MKD.

Vodič MKD (2)

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

(tel.: 0915 859 676, e-mail:
kktransplus@gmail.com)

26.11.2018

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadujeme: Karta tachografu;
kvalifikačná karta vodiča; VP sk. C,E; psychotesty; zdravotná
prehliadka

Vodič MKD (5)

LUKRI
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0905 647 409, e-mail:
majitel@lukri.sk)

4.2.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič VZV (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 88, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 421 44 52 07 011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

17.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič VZV - obsluha vysokozdvižného
vozíka, nakladanie a vykladanie reziva, výrobkov

Vodič donášky,
rozvoz jedál a
pizze (1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Boroš (tel.: +421915158554,
e-mail: pboros.lm@gmail.com)

7.8.2019

za hodinu (od
4,05)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla,
práca s peniazmi,
pomocné práce

Vodič kamiónu
(2)

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

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

2.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu
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Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava- MKD
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Vodič kamiónu
(3)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
624)

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

aspoň 3
mesiace

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

Vodič kamiónu
(5)

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

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

11.3.2019

za mesiac (od
624)

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

aspoň 3
mesiace

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

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (5)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

(tel.: 0915 859 676, e-mail:
kktransplus@gmail.com)

4.3.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy. Požadujeme: Kvalifikačná karta vodiča, tachografová
karta, psychotesty, zdravotná prehliadka. Výberové konanie sa
uskutoční dňa 06.04.2019 o 10:00 hod. na adrese Dovalovo 595, 033
01 Lipt. Hrádok

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava
tovaru plachtovým tandemom Slovensko-Španielsko, nie
turnusy !!! Aktuálne !!! Seriózne jednanie a slušný zárobok
624€brutto+1000€ odmeny pod a výkonu+príplatok za víkend. 2
predĺžené víkendy v mesiaci doma (napr. keď prídete zo Španielska
na Slovensko v stredu alebo vo štvrtok, odchádzate von až v
pondelok).
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Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava
tovaru plachtovým tandemom Slovensko-Španielsko, nie
turnusy !!! Aktuálne !!! Seriózne jednanie a slušný zárobok
624€brutto+1000€ odmeny pod a výkonu+príplatok za víkend. 2
predĺžené víkendy v mesiaci doma (napr. keď prídete zo Španielska
na Slovensko v stredu alebo vo štvrtok, odchádzate von až v
pondelok).

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava
tovaru plachtovým tandemom Slovensko-Španielsko, nie
turnusy !!! Aktuálne !!! Seriózne jednanie a slušný zárobok
624€brutto+1000€ odmeny pod a výkonu+príplatok za víkend. 2
predĺžené víkendy v mesiaci doma (napr. keď prídete zo Španielska
na Slovensko v stredu alebo vo štvrtok, odchádzate von až v
pondelok).

Vodič nákladnej
autodopravy (1)

PROCAR,
a.s.(Demänovská ul.
800, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

23.7.2019

za mesiac (od
1400)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru do Česka, Po ska,
Maďarska a po Slovensku.

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

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

5.8.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič skupiny C
na Tatru 815 (1)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Vodič, strojník
(1)

M + M DOPRAVA,
s.r.o.(Vyšné fabriky
1710, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Miroslav Mezovský (tel.:
+421905793320, e-mail:
mezo11@azet.sk)

2.9.2019

za mesiac (od
728)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodár - kúrenár
(6)

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

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

14.5.2019

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodár - Kúrenár - montáž kúrenia a ZTI

Vrátnik preberanie a
kontrola drevnej
hmoty (1)

MARPA s.r.o.(Štúrová
2341/4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ľudovít Gočala (, e-mail:
gocala@lehotskycapital.com)

27.8.2019

za mesiac (od
520)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnanec bude zodpovedný za
preberanie a kontrolu vstupu i výstupu materiálu na našom sklade
drevnej hmoty. Vedenie evidencie. Zároveň obsluha ve kej
mostovej váhy. Udržiavanie poriadku. Bližšie info na pohovore.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.
Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815
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Vyučený/á
kuchár/ka (1)

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

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

5.8.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučený/á kuchár/ka - kuchár/ka v
školskej jedálni - výroba jedál, šalátov a nápojov.
Uchádzači, ktorí majú záujem o pracovné miesto, prosíme aby
písali na našu adresu, e-mail alebo telefonovali do 13:00 na tel. čísla
044/5533365 alebo 0911 237 208.
V žiadosti nezabudnite napísať telefonický kontakt.

Všeobecný
účtovník (1)

Ing. Naděžda
Droppová
EKONSOLID(Hviezdo
slavova 1871/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Emília Chaloupecká (tel.:
+421911807359, e-mail:
ekonsolid1@gmail.com)

24.5.2019

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie jednoduchého alebo podvojného
účtovníctva
- administratívne práce
- zakladanie mzdovej a personálnej agendy

Zdravotná sestra
(1)

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

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

10.1.2019

za mesiac (od
650)

Vyššie odborné
vzdelanie

Zmenový
údržbár (1)

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

Vladimír Devečka (tel.:
+421907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

10.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Zmenový čašník
(2)

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

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

6.11.2018

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra v chirurgickej
ambulancii, špecializácia v odbore vítaná, základná obsluha PC
Miesto výkonu práce: J. D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok
Dátum nástupu: Ihneď ; preventívna údržba a opravy strojných a
elektrotechnických zariadení

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s
nimi.
- Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí.
- Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
- Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
- Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri
výbere jedál a nápojov).
- Prijímanie objednávok a ich vybavovanie.
- Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
- Kontrolovanie stavu gastronomického zariadenia, udržiavanie
poriadku a čistoty.
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Zootechnik (1)

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

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

30.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; dohliadanie nad dodržiavaním
technologických postupov v jednotlivých chovoch zvierat, riadenie
a koordinovanie prevádzkovej činnosti, určovanie ustajnenia
zvierat v chovoch, stanovenie kŕmnej dávky, robenie selekcie,
zabezpečenie inseminácie, vedenie prevádzkovej dokumentácie

Zubný lekár (1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Pavlo Grytsenko (tel.:
+421949248392, e-mail:
tatradentvychodna@gmail.com)

1.2.2019

za mesiac (od
2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; praca v zariadenej zubnej ambulancie

Zubný lekár (2)

Odontologia,
s.r.o.(Námestie Mieru
1994/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ihor Nahniichuk (, e-mail:
odontologialm@icloud.com)

5.11.2018

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Zvárač (2)

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

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

11.1.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke,
tmelenie, brúsenie.

Zvárač TIG (1)

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

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

8.8.2019

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváračské práce pri výrobe zváraných
zostáv a podzostáv, príprava, zváranie a apretúra hotových
výrobkov.

Zámočník (1)

GTB a.s.(SNP 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0903 736 089, e-mail:
miroslav.jancuska@gtb.sk)

27.2.2019

za hodinu (od
5)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočník - oprava nákladných vozidiel

Zástupca
vedúceho výroby
(1)

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

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

18.2.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zástupca vedúceho výroby
Vedenie recepcie - agendy, vystavovanie príjemiek...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
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VPM
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
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Popis miesta

Údržbár (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Demänovská
Dolina 31/,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0918 777 333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

25.10.2018

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o bezproblémový chod
prevádzky hotela.
Požadujeme: manuálna zručnosť, technické znalosti, riešenie
problémov, komunikatívnosť, zodpovednosť, zmysel pre poriadok
Osvedčenia: Skúšky odbornej spôsobilosti /elektrotechnik/,
kuričský preukaz na plynovú kotolňu, vodičský preukaz: sk. B a T

Údržbár (1)

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

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

2.9.2019

za mesiac (od
633)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Údržbár (1)

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

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Údržbár (1)

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

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

19.11.2018

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

Údržbár (1)

Zuzana
Kubálková(Uhorská
Ves 17, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0907829900)

25.4.2019

za hodinu (od
2,989)

Základné
vzdelanie

Údržbár (4)

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

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

27.5.2019

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Údržbár - Jasná
(1)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Demänovská
Dolina 72, Demänovksá
dolina, 03101)

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

19.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - starostlivosť o vonkajší areál,
menšie opravy v exteriéri aj v interiéri, starostlivosť o zvieratá a
podobne...
aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o vonkajší areál, aj interiér,
menšie opravy, práce technického charakteru, starostlivosť o
zvieratá a podobne.
Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - vo né pracovné miesto je vhodné
pre uchádzačov, ktorí sú evidovaní na UPSVR viac ako 24
mesiacov.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - údržbárske práce – zabezpečenie
starostlivosti údržby a opráv
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- kosenie a starostlivosť areálu
- ďalšie činnosti s prevádzkou a údržbou
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenia plynulej prevádzky hotela,
bežná údržba v určených hotelových prevádzkach, obsluha kotolne,
úprava okolia, odpratávanie snehu, udržiavanie čistoty v okolí
hotela atď.
Opravuje a vymieňa poškodené časti nábytku, elektrických
prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu
(menej náročné opravy).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Údržbár/správca
hotela (2)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Účtovníčka (1)

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

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

16.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné vedenie účtovníctva

Čalúnnik (1)

Ján Rysula(Hlavná
784, Važec, 03261)

(tel.: 0903627917, 044/5294392, email: rysula@mail.t-com.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
880)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnické práce

Čalúnnik (1)

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

Andrej Brziak, 0911156246,
andrej@liptov-scandic.sk

13.6.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnnik
Čalúnnenie sedacích súprav, stoličiek a kresiel
Potrebná je manuálna zručnosť, samostatnosť a trpezlivosť

Čašník (1)

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

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

15.7.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v
gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi.
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí.
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri
výbere jedál a nápojov).
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie.
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie
poriadku a čistoty.

Čašník (1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Boroš (tel.: +421915158554,
e-mail: pboros.lm@gmail.com)

30.7.2019

za hodinu (od
4,3)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za rajón,
- obsluha hostí a starostlivosť o zákazníkov ,
- práca s pokladňou,
- udržiavanie poriadku na pracovisku.

Čašník (2)

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

Ing. Zuzana Oblazná (tel.:
+421949546434, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

8.6.2019

za hodinu (od
7,1)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulý chod kotolne,
pravidelných revízií komínov, výťahov, vodovodného potrubia,
tlakovanie požiarnych hadíc, údržbu a odstraňovanie porúch na
zariadeniach hotela.

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho kolektívu prijmeme šikovných
čašníkov/čašníčky na dohodu, TPP, brigády na 4 hodiny. Prax nie
je nutná, zaškolenie bude poskytnuté.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
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Požadované
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie objednávok, výdaj objednávok,
starostlivosť o zákazníka, účtovanie.

Čašník - JUMBO
PUB (1)

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

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

13.5.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník - barman
(1)

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

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

3.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou.

Čašník - barman
(2)

MK TOUR,
s.r.o.(Starohorského
4328, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Peter Gaál (tel.:
+421905449112, e-mail:
penzionbowling@stonline.sk)

5.6.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca za barom, obsluha hostí v bare.

Čašník - barman
(4)

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

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

14.8.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / servírka
(2)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

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

15.8.2019

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník / Čašníčka
(15)

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

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

13.11.2018

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník v Bare v
Jasnej (1)

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

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

29.5.2019

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

67

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi.
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí. Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie. Príprava miešaných nápojov. Riešenie reklamácií a
sťažností zákazníkov. Zodpovednosť za skladové zásoby tovaru a
surovín.
Dátum nástupu: Ihneď ; Servírovanie jedál a nápojov. Príprava
nápojov. Obsluhovanie hostí. Komunikácia s klientmi, práca s
kasou a finančnou hotovosťou.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našich hoteloch,
podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivosť o
klientov, účtovanie cien pod a platných cenníkov cez registračnú
pokladňu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, podávanie informácií
o ponúkaných nápojoch, príprava alkoholických a nealkoholických
miešaných nápojov, starostlivosť o klientov, účtovanie cien pod a
platných cenníkov cez registračnú pokladňu s vydaním dokladu,
kontrola stavu zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, inventarizácia tovaru.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
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Čašník, servírka
(1)

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

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

18.9.2018

za hodinu (od
3,7)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/Servírka - čašník a práce s tým
súvisiace - prax je výhodou

Čašník, servírka
(1)

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

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

3.4.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka

Čašník, servírka
(1)

Lukáš Tabaček(1.
mája , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904879314)

8.7.2019

za mesiac (od
665)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha hostí, príprava nápojov, udržiavanie čistoty, zodpovednosť
za bezproblémový chod reštaurácie počas svojej zmeny.
Požadujeme manuálnu zručnosť, komunikatívnosť, kultivovaný
slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, tímová práca.

Čašník, servírka
(1)

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

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

2.11.2018

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, starostlivosť o plynulý chod prevádzky.
Požadujeme znalosť aspoň jedného svetového jazyka; príjemné
vystupovanie, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti,
schopnosť riešiť problémy k spokojnosti zákazníka

Čašník, servírka
(2)

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

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

19.2.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Čašník, servírka
(2)

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

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

19.6.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Čašník, servírka
(2)

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

(tel.: 0908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

26.4.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Čašník, servírka
(2)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie Mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

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

30.8.2019

za mesiac (od
999)

Stredné odborné
vzdelanie

68

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník, servírka
(2)

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

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

23.1.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(3)

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

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

23.4.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník - servírka - obsluha hostí, príprava
strediska, reštaurácia

Čašník, servírka
(3)

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

(tel.: 0915210661, e-mail:
stankovianskya@gmail.com)

28.6.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha a komplexná starostlivosť o zákazníkov.

Čašník, čašníčka
(2)

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

Vierka Majeríková (tel.:
+421949774525, e-mail:
restaurant@marino.sk)

23.4.2019

za mesiac (od
700)

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

Čašník, čašníčka
(2)

Martin
Černoch(Hradná 340,
Liptovský Hrádok,
03301)

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

30.8.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

69

aspoň 3
mesiace

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie a
prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni.

Dátum nástupu: Ihneď ; - prácu ponúkame do prevádzky Red Café
alebo Marino Restaurant
- príprava pracoviska pred otvorením prevádzky
- obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi
- komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri
výbere jedál a nápojov)
- prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie
- riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
- kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie
poriadku a čistoty
- evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom,
telefonicky alebo osobne
- príprava teplých a studených nápojov
- práca s registračnou pokladňou
- starostlivosť o čistotu prevádzky
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, čašníčka - príprava nápojov,
roznášanie jedál, obsluha svadieb a podobných akcií.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník, čašníčka
(2)

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

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

31.7.2019

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/ čašníčka
(2)

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

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

5.10.2018

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí v reštaurácii,
bare.

Čašník/servírka
(2)

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

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

1.7.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - profesionálnu starostlivosť o hostí
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty
- práca s reštauračným systémom BLUE GASTRO je vítana
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi
- zaúčanie nových kolegov

Čašník/servírka
(2)

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

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

8.4.2019

za mesiac (od
720)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - profesionálnu starostlivosť o hostí
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty
- práca s reštauračným systémom BLUE GASTRO je vítana
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi
- zaúčanie nových kolegov

Čašník/čašníčka
(1)

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

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

3.9.2019

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník v reštaurácii, aj brigáda len na
obedy.

70

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; UoZ nemusí byť vyučený v odbore, ale s
praxou min. 1 rok. K mzde prémie+ osobné ohodnotenie. Potrebný
zdravotný preukaz+ hygienické minimum.

Čašník/čka (1)

Miroslav Jantoš
GASTROKONVEX(Senická
626/6, Liptovský
Mikuláš 4, 03104)

(tel.: 0905 195 006)

4.1.2019

za hodinu (od
3)

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

Čašník/čka (2)

Ingrid
Šupalová(Belanská
551/3, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0948 212 033, e-mail:
supalovaingrid@gmail.com)

20.3.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v pohostinstve

Čašník/čka (3)

Marek
Zachar(Liptovský
Peter 255, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0903 597 241, e-mail:
zachynko@gmail.com)

25.3.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesta výkonu práce: Liptovský Peter
189; Vavrišovo 125

Čašníčka, krupiér
(1)

TEXEL, s.r.o.(Kpt.
Nálepku 511, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0907 877 765, e-mail:
texel@magnetcity.sk)

13.5.2019

za mesiac (od
750)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čašník, krupiér- obsluha v bare a
vyplácanie výhier z ULT
- potrebný je zdfravotný preukaz a hygienické minimum

Školský špeciálny
pedagóg (1)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
M.R.Martákovej(Nábr
ežie 4. apríla 1936,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Alena Ridzoňová (tel.:
+421445524989, e-mail:
skola@zsmrmlm.edu.sk)

26.8.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Špecialista
predaja služieb
(1)

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

Michal Macko (, e-mail:
office@umackov.sk)

15.7.2019

za mesiac (od
520)

Stredné odborné
vzdelanie

71

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj našich produktov a služieb,
špecialne na rusky hovoriaci trh
Komunikácia s klientmi z rusky a ukrajinsky hovoriacich krajín
Nábor nových klientov /online, osobne/

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2019
Názov profesie
(počet miest)
Šéfkuchár (1)

Vytvorené 06.09.2019 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
HOTELITY s. r.
o.(Demänovská Dolina
5, Demänovská Dolina,
03101)

Kontakt u zamestn.

Zuzana Kvočeková (tel.:
+421902419099, e-mail:
zuzana.kvocekova@hotelity.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

12.8.2019

za mesiac (od
3000)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizácia a riadenie výroby jedál
vrátane určenia technologických postupov a kalkulácií, kontrola
ich dodržiavania
• Vedenie predpísanej evidencie
• Zostavovanie menu pri dodržiavaní ich správnej gastronomickej
skladby
• Vypracovanie rozpisov pracovných zmien a personálna činnosť v
delegovanom rozsahu
• Vybavovanie reklamácií s dodávate mi, prípadne zákazníkmi
• Odborná výchova učňov a priame riadenie čiastkových
odborných skupín pracovníkov
• Hodnotenie výkonu a kvality práce podriadených pracovníkov
• yužívanie výpočtovej techniky
• Sledovanie spotrebite ského dopyt a uvádzanie nového sortimentu
jedál a výroby s prihliadnutím na sezónnosť
• Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých vnútroorganizačných
noriem, smerníc, príkazov a pokynov
• Kontrola a zabezpečenie dodržiavania HACCP a zásad správnej
výrobnej praxe
• Zabezpečenie maximálneho šetrenia so všetkými druhmi energií,
PM a DHIM
• Zostavovanie vlastných receptúr
• Neustále prehlbovaie odborných vedomostí
• Zdokona ovanie kvality a hospodárnosti výroby jedál
• Vykonávanie ďalších úkonov na základe príkazu nadriadeného
Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/hotelity-s-r-o/23837sefkuchar.html

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0944 092 019, e-mail:
bonsaisro@gmail.com)

23.10.2018

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár - znalosť áziskej kuchyne v
ktorej musí byť prax minimálne 2 roky. Pracovný čas od pondelka
do soboty a niekedy si vyžadujú prípravy v kuchyni aj prácu v
nede u.

Žeriavnik na
žeriav AD 20 (1)

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

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

1.10.2018

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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