Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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
manažéra
predajne (m/ž),
SNP, Liptovský
Hrádok (2)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(SNP 281/54,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kandidátska Linka (tel.:
+421258279505, e-mail:
kariera@lidl.sk)

2.8.2022

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Budeš vykonávať všetky bežné činnosti v
predajni, ako je práca za pokladnicou, dokladanie vždy čerstvého
tovaru, pričom sa vždy postaráš o poriadok.
Zároveň budeš mať na starosti organizovanie činností zmeny (7-14
členov tímu).
Tvojou úlohou bude zapracovanie nových kolegov a tiež rozvoj a
motivácia členov pracovnej zmeny.
Dostaneš zodpovednosť za finančnú hotovosť, objednávanie tovaru i
cenovky.
Tvoje rozhodnutia priamo ovplyvnia výsledky pracovnej zmeny.
Predajňa bude vďaka tebe a tvojim kolegom fungovať na jednotku
a odchádzať z nej budú iba spokojní zákazníci.
Pomôžeš svojmu tímu všade, kde ťa bude potrebovať – v predajni aj
v sklade danej predajne.

Asistent
manažéra
predajne (m/ž),
SNP, Liptovský
Hrádok (2)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(SNP 281/54,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kandidátska Linka (tel.:
+421258279505, e-mail:
kariera@lidl.sk)

4.8.2022

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Budeš vykonávať všetky bežné činnosti v
predajni, ako je práca za pokladnicou, dokladanie vždy čerstvého
tovaru, pričom sa vždy postaráš o poriadok.
Zároveň budeš mať na starosti organizovanie činností zmeny (7-14
členov tímu).
Tvojou úlohou bude zapracovanie nových kolegov a tiež rozvoj a
motivácia členov pracovnej zmeny.
Dostaneš zodpovednosť za finančnú hotovosť, objednávanie tovaru i
cenovky.
Tvoje rozhodnutia priamo ovplyvnia výsledky pracovnej zmeny.
Predajňa bude vďaka tebe a tvojim kolegom fungovať na jednotku
a odchádzať z nej budú iba spokojní zákazníci.
Pomôžeš svojmu tímu všade, kde ťa bude potrebovať – v predajni aj
v sklade danej predajne.
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Asistent učite a
(1)

Základná škola Miloša
Janošku(Čs. brigády č.
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

3.8.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca asistenta učite a na zákaldnej škole.
Životopisy zasiela vopred na mail: zsbrigady@edu.mikulas.sk.
Výberové sa uskutoční dňa 23.8.2022 o 08:00 hod. v preistoroch
školy.

Asistentka
konate a koordinátorka
zákaziek (1)

SUNMONT
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Dušan Zapach (tel.:
+421907341249, e-mail:
info@sunmont.eu)

2.9.2022

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Komunikácia so zákazníkmi a
administratívne zastrešenie obchodných prípadov
- Dopytovanie a objednávanie materiálov na základe požiadaviek
- Komunikácia so zákazníkmi a dodávate mi
- Fakturácia a príprava podkladov pre účtovnú firmu
- Dohliadanie nad plánom
- Administratívne práce na projektoch
- Flexibilná pracovná doba
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Okrem vyššie spomenutých potrebných zručností a schopností
h adáme niekoho kto bude brať firmu ako vlastnú a pomôže ju
rozvíjať, v závislosti na dosiahnutom hospodárskom výsledku budú
stanovené aj koncoročné odmeny. Po zaškolení možnosť čiastočnej
práce z domu. Práca u nás nikdy nie je rovnaká, vždy robíme na
iných zaujímavých projektoch...
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Automechanik
osobných vozidiel
a ahkých
úžitkových
vozidiel (1)

Daniel Sirotiak DS AUTOSERVIS(D.J.Ma
tejovie 542 , Liptovský
Hrádok, 03301)

Balič/ka (4)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Daniel Sirotiak - majite (tel.:
+421905807633, e-mail:
danieldds28@gmail.com)

24.8.2022

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

NPL-LH s. r. o.(Vyšné
fabriky 743, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421917988309, e-mail:
office@npl-lh.sk)

9.11.2021

za mesiac (od
650)

Neukončené
základné
vzdelanie

Barman (2)

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

Barbora Mitašová (tel.:
+421904421208, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

19.7.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, podávanie informácií
o ponúkaných jedlách a 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.

Barman/
barmanka (2)

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

(tel.: +421914330030,
+421524710111, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.10.2022 ; mechanické prípadne základné
elektrikárske práce
-údržba, oprava a servis vozidiel
-servisné prehliadky pod a štandardov výrobcu
-pneuservis
-základná práca s diagnostickým zariadením, zisťovanie a riešenie
závad
-dodržiavanie stanovených technologických postupov
-úzka spolupráca s prijímacími technikmi
-účasť na školeniach značky a aktivita pri samoštúdiu
-vysoké pracovné nasadenie a dôraz na čistotu
-precíznosť.
Základná zložka mzdy za mesiac (v hrubom) je 750 - 1200€. Výška
mzdy sa odvíja od odpracovaných rokov praxe v danom odbore.
Pracovný čas je od 08:00 - 16:30 hod. + pod a dohody je možné
prispôsobiť.
Dátum nástupu: Ihneď ; - jednoduchá manuálna práca vo výrobe:
odoberanie výrobkov z pásu, ich balenie, štítkovanie, manipulácia s
tovarom a ukladanie na paletu,
- príjem, evidencia a skladovanie došlých materiálov,
- príprava tovaru na expedíciu
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Bezpečnostný
pracovník SBS strážna služba
L.Mikuláš (5)

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

Norbert Moravčík, oblastný
manažér (tel.: +421905762221, email: moravcik@omnisbb.sk)

12.8.2022

za hodinu (od
4,98)

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

CAD inžinier (2)

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

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

11.4.2022

za mesiac (od
1200)

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

Chyžná (1)

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

Adrián Baláž (tel.:
+421944741955, e-mail:
info@lupicki.com)

22.6.2022

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca chyžnej v Grand Castle - Hrad a
kaštie Liptovský Hrádok.

Chyžná (1)

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

p. Timko (tel.: +421903508976, email: vedenie@hotelmnich.sk)

10.8.2022

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca chyžnej - pracuje sa krátky, dlhý
týždeň - pod a potreby.

Chyžná (1)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina 80,
Demänovská Dolina,
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka
hotela (tel.: +421918665470,
+421445591662, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a spoločných
priestorov hotela. Základná mzda 623 € + príplatky. Pracovný čas
od 06:00 -14:30 hod., 17:00 - 21:00 hod.

Chyžná (2)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola izieb pod a štandardov hotela.
Vedenie evidencie tovaru, čistiacich prostriedkov a hotelového
prádla.
Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov hotela.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie ochrany majetku alebo
osôb na obchodnej prevádzke. Potrebné vopred si telefonicky
dohodnúť stretnutie.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Tvorba výkresovej dokumentácie,
pracovných postupov (work flow card)
• Práca so SolidWorks, Autocad prostredím
• Správa Issue logu, definovanie príčin a nápravnych opatrení
• Spolupráca pri kontrole správnosti údajov v SAP
• Tvorba prípravkov pre potreby výroby
• Spolupráca s inými oddeleniami (QA, MP,Sourcing, Planning)
• Kontrola vzorky, nápomoc s definovaním a odstránením chýb pri
vzorkovaní
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Chyžná (2)

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

(tel.: +421914330030,
+421524710111, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
646)

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 (4)

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, +421445208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

21.3.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a
spoločenských priestorov hotela. Dodržiavanie štandardných
postupov hotela.

Chyžná (4)

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

(tel.: +421905974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

15.2.2022

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Chyžná /
upratovačka
hotel SOREA
SNP (2)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SOREA SNP
80/, Demänovská
Dolina, 03101)

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

4.8.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Chyžná v
penzióne (2)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(Smrečany ,
03205)

Marián Ďurica (tel.:
+421950287806, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

22.6.2022

za mesiac (od
680)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Cukrár (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1470)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Cukrár/cukrárka
(2)

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

(tel.: +421914330030,
+421524710111, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov múčnikov, dezertov, tort

Dojič/ka (1)

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

Eva Zajacová (tel.:
+421910154974, e-mail:
agria@agria-lo.sk)

30.8.2022

za mesiac (od
900)

Základné
vzdelanie

5

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie a čistiace práce zverených
priestorov v hoteli - izby, chodby a spoločné priestory na základe
zadaných štandardov.
Hotel Pošta****, Hotel Grand****, Chalety Demänovská Dolina.
Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie hotelových izieb a spoločných
priestorov hotela, manipulácia s bielizňou, dodržiavanie zásad
sanitárneho poriadku, dezinfekcia priestorov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce chyžnej v ubytovacom
zariadení. Miesto výkonu je Penzión TRI KOPY- Smrečany.

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.
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Dojič/ka (1)

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

Dojič/ka (1)

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

4.7.2022

za mesiac (od
1200)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

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

28.1.2022

za mesiac (od
760)

Stredné odborné
vzdelanie

Ekonomický a
hospodársky
pracovník (1)

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

(tel.: +421+421907732775,
+421445630912, e-mail:
cseden@vuczilina.sk)

31.8.2022

za mesiac (od
1063)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatná odborná práca na úseku
ekonomiky práce

Elektrikár (1)

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

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

9.5.2022

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár.

Elektroinžinier
(1)

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

Ing. Petko Zekanović (tel.:
+421910522888)

26.1.2022

za mesiac (od
2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.

aspoň 6
mesiacov

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojič kráv , zabezpečuje starostlivosť o
zvieratá súvisiacu s dojením.

Dátum nástupu: Ihneď ; Táto osoba bude zodpovedná za
navrhovanie nových sietí, spustiť nový projekt na SLovensku,
komunikácia s investorom, zlepšenie pracovných procesov,
anglický jazyk výhodou, bonusy na základe dosiahnutých
výsledkov.
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Elektromechanik
(2)

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

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

18.8.2022

za hodinu (od
4,02)

Stredné odborné
vzdelanie

Expedient/ka (1)

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

Miriam Zuzaniaková - vedúca
expedície (tel.: +421907888234, email: mzuzaniakova@lippek.sk)

22.6.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

F&B manažér (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
2050)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

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 zmluva bude uzatvorená na dve zmeny, ale reálne sa v
súčasnosti na tejto pozícii pracuje len ráno
Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie a expedovanie hotových
výrobkov na rozvozné linky, nahrávanie dodacích listov do
počítača.

aspoň 4
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
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Farmaceut (1)

ATM Medic,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Mgr. Alžbeta Kubálková (tel.:
+421919218732, e-mail:
alzbeta.kubalkova@gmail.com)

17.8.2022

za mesiac (od
1800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vydávanie liekov, zdravotníckych
pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne.
- Príprava liečiv v súlade s platným liekopisom a normami.
- Spracovávanie lekárskych predpisov.
- Poskytovanie poradenstva klientom lekárne.
- Kontrola skladových zásob.
- Koordinovanie farmaceutických laborantov.

Farmaceutický
laborant (1)

ATM Medic,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Mgr. Alžbeta Kubálková (tel.:
+421919218732, e-mail:
alzbeta.kubalkova@gmail.com)

17.8.2022

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie lekárenskej starostlivosti v
rámci pracovnej náplne farmaceutického laboranta;
- vydávanie vo nopredajných liekov, zdravotnícky pomôcok a
doplnkového sortimentu lekárne;
- asistovanie farmaceutovi pri vydávaní liekov na lekársky predpis;
- spolupracuje pri príprave dokladov pre zdravotné poisťovne;
- udržiava poriadok v oficine (cenovky, uloženie, exspirácie)
- poskytuje pacientom poradenstvo;
- sleduje exspiráciu tovaru a zdravotníckeho materiálu
- spolupracuje s centrálou pri príprave marketingových akcií
- plní ďalšie úlohy pridelené nadriadeným.

Hlavný účtovník
(1)

NPL-LH s. r. o.(Vyšné
fabriky 743, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421917988309, e-mail:
office@npl-lh.sk)

5.9.2022

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Hospodár (1)

Stredná odborná škola
polytechnická,
Demänovská cesta 669,
Liptovský
Mikuláš(Demänovská
cesta 669/, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Darina Beňová (tel.:
+421445521849, e-mail:
sekretariat@polytechnika.sk)

7.9.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.11.2022 ; Zabezpečuje evidenciu a správu
majetku školy, vykonáva administratívne práce súvisiace s
majetkom školy, zabezpečuje servis, opravu, revízie technických
zariadení, zabezpečuje materiálno-technické vybavenie chodu
školy, zabezpečuje a vykonáva verejné obstarávanie, komunikácia s
príslušnými inštitúciami.
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Hotelový
recepčný (1)

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

(tel.: +421914330037,
+421524710111, e-mail:
recepcia@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Hotelový
recepčný (1)

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

(tel.: +421918665481,
+421445208901, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

22.3.2022

za mesiac (od
762)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vybavovanie telefónnej a mailovej agendy,
hmotná zodpovednosť, práca s ubytovacím systémom Horec,
hmotná zodpovednosť hotovosť+tovar

Indická masérka
(2)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Júlia Tham Gezová (tel.:
+421905637444, e-mail:
prevadzka@demanovarezort.sk)

12.7.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vaša náplň práce:
- poskytovanie masáží (relaxačná, klasická, športová, aroma,
reflexná, masáž lávovými kameňmi, čokoládová masáž, masáž
hlavy, tváre, chodidiel a iné.) a telových ošetrení hostí wellness
centra
- starostlivosť o bezproblémový chod wellnessu, upratovanie,
udržiavanie čistoty, dodržiavanie hygieny
- práca na recepcii (predaj vstupov, objednávanie masáží, predaj
doplnkového tovaru)
- profesionálne poradenstvo a starostlivosť v oblasti zdravia a krásy
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a
zodpovednosť za pokladňu

Informátor,
strážnik (1)

TERAVA, s.r.o.(M. M.
Hodžu 1784/30,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421915911226, e-mail:
vavercak@orangemail.sk)

29.3.2022

za hodinu (od
3,713)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

9

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; informovanie klientov, prepájanie
hovorov, drobné administratívne práce, kódovanie budovy, ostraha
budovy, evidencia na UPSVaR nutná.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Iný montážny
pracovník inde
neuvedený (10)

Management Quality,
s. r. o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Michal Pavličko (tel.:
+421915576709, +421915576709,
e-mail:
info@managementsolutions.sk)

19.1.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Kaderník/čka (1)

AVATEA, s. r.
o.(Kamenné pole
4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421907920085, e-mail:
info@phoenixq.eu)

10.5.2022

za hodinu (od
4,379)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kaderník/čka.

Kongresový
rezervačný agent
(1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
1180)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vypracovanie kongresových a eventových
ponúk pre klienta.
Príprava podkladov na fakturáciu.
Komunikácia s organizátormi kongresov a eventov.

Kontrolór na
linke strojov (1)

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

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

18.8.2022

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kozmetička (1)

AVATEA, s. r.
o.(Kamenné pole
4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421907920085, e-mail:
info@phoenixq.eu)

10.5.2022

za hodinu (od
4,379)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kozmetička.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba produktov pre telekomunikácie,
informačné technológie, solárnu energiu, priemyselný a medicínsky
priemysel;
- samostatné vykonávanie úkonov vo výrobnom procese - montáž,
vizuálna kontrola;
- výroba gumových tesnení a iné gumové profily;
- vykonávanie mechanických, elektromechanických a elektrických
prác súvisiacich s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním,
diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení;
- čiastočná demontáž automobilov;
- obsluha strojov a zariadení;
- obsluha zariadenia pod a návodu na obsluhu;
- kontrolovanie výrobkov, ich selekcia na základe kvality;
- montáž dielov;
- manipulácia s plastovými výliskami;
- výroba nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na
jednotlivých pracoviskách

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
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(počet miest)
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Kuchár (1)

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

(tel.: +421905974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne
pod a potreby a pokynov šéfkuchára. Zodpovedá za kontrolu a
dodržiavanie technológie prípravy pokrmov, za hmotnosť porcií, za
ich estetické naaranžovanie a dodržiavanie správnej servírovacej
teploty.

Kuchár (2)

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

(tel.: +421914330030,
+421524710111, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

Kuchár - thajská
kuchyňa (2)

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

Žitňáková Soňa (tel.:
+421914330026, e-mail:
pam@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál špecializácia -thajská kuchyňa.

Kuchár
špecialista
Thajskej kuchyne
(3)

THAI FOOD
s.r.o.(Námestie mieru
1/, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421915076682, e-mail:
hnguyendinh190@gmail.com)

24.1.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár,
Pizzerista (1)

Lukáš Tabaček(1. mája
699, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421904879314)

15.11.2021

za mesiac (od
1450)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kuchár/ka (1)

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

Adrián Baláž (tel.:
+421944741955, e-mail:
info@lupicki.com)

1.7.2022

za mesiac (od
1800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára v Grand Castle - Hrad a
kaštie Liptovský Hrádok. Pracuje sa krátky, dlhý týždeň.

Kuchár/ka (1)

NVB Invest, a. s.(Nižná
Boca 651, Nižná Boca,
03234)

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

10.8.2022

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 30.09.2022 ; Práca v rozrastajúcej sa stabilnej
spoločnosti v kuchyni v štýle slovenskej koliby. Príprava jedál a la
carte, akcie. Pracuje sa dlhý krátky týždeň.

Kuchár/ka (1)

Radoslav
Králik(Demänovská
Dolina 296,
Demänovská Dolina,
03101)

Radoslav Králik (tel.:
+421918149728)

10.5.2022

za hodinu (od
7)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál a pokrmov obedového
menu.
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Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár thajskej kuchyne, varenie
ázijských jedál
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Kuchár/ka (1)

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, +421445208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

2.5.2022

za mesiac (od
766)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava studenej a teplej kuchyne,
hmotná zodpovednosť za suroviny, dodržiavanie HACCP. Miesto
výkonu je Hotel SOREA MÁJ.

Kuchár/ka (1)

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

Erika Janovčíková, vedúca ŠJ
(tel.: +421902167112, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

21.2.2022

za mesiac (od
724)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a výdaj bežných druhov teplých
jedál. Zastupovanie počas PN.

Kuchár/ka (1)

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

Erika Janovčíková, vedúca ŠJ
(tel.: +421902167112, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

18.7.2022

za mesiac (od
746,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a výdaj bežných druhov jedál.

Kuchár/ka (2)

BELIDEA SERVICES,
s.r.o.(Bobrovec 909,
032 21, Bobrovec)

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

17.5.2022

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál z jedálneho lístka, príprava
jedál pod a zadania na oslavy, svadby, firemné podujatia, príprava
raňajok, dodržiavanie zásad HACCP, komunikácia s vedením a
manažérom hotela, zodpovednosť za inventúru, udržiavanie
poriadku a čistoty. Pracovný pomer na dobu určitú - 6 mesiacov,
po dohode aj doba neurčitá. Pracuje sa krátky, dlhý týždeň.

Kuchár/ka (2)

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

Jana Raušová (tel.:
+421445563582, e-mail:
rausova@nsplm.sk)

27.4.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v kuchyni ( varenie jednoduchých
jedál, dieét, pečenie aj kysnutých jedál).

Kuchár/ka (2)

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, +421445208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

21.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka v
indickej kuchyni
(10)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

23.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

12

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava studenej a teplej kuchyne,
hmotná zodpovednosť za sklad potravín, dodrživanie HACCP.
Pracovný čas od 06:00 - 14:00 hod. a od 17:00 - 21:00 hod.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Popis miesta

Kuchár/ka v
indickej kuchyni
(10)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

1.3.2022

za mesiac (od
1000)

Kuchár/kuchárka
(1)

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

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

8.9.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v školskej kuchyni, príprava a výdaj
jedál,
pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou predĺženia na dobu
neurčitú,
uchádzač nemusí byť vyučený v odbore, pokia má prax aspoň 5
rokov

Lekár na
gynekologickopôrodnickom
oddelelní (2)

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

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

2.11.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára na GP oddelení. Ponúkaná
základná mzda: lekár bez špecializácie 1365 €, lekár so
špecializáciou 2512 €. Pracovná doba od 07:00 -15:00 hod. + UPS.

Lepič (1)

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

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

15.6.2022

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; lepenie molitánu,
je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť stretnutie

13

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných
povinností
- príprava a výroba jedál na základe pokynov od nadriadeného
- krájanie, čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál
teplej a studenej kuchyne
- príprava a výdaj A la Carte aj pol penzie
- zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla
- zodpovednosť za zverený inventár a technológiu
- dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a poriadku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Líder údržby (1)

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

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

12.7.2022

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečovanie údržby strojov a
zariadení vo výrobe
- Tvorba plánov preventívnej údržby strojov a zariadení
- Pravidelná kontrola funkčnosti používaných zariadení
- Včasné diagnostikovanie porúch a nedostatkov a ich následná
oprava
- Zabezpečenie bezporuchového chodu výroby
- Komunikácia s dodávate mi, spolupráca s ostatnými oddeleniami
vo výrobe
- Implementácia a nastavovanie procesov údržby, schva ovanie
plánov preventívnej a prediktívnej údržby
- Školenie a hodnotenie podriadených pracovníkov a výrobných
pracovníkov
- Správa databázy údržby, doh ad a koordinácia údržbárskych
činností
- Kontinuálne zlepšovanie za účelom optimalizácie nákladov
- Objednávanie nástrojov

Majster vo
výrobe (4)

NPL-LH s. r. o.(Vyšné
fabriky 743, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421917988309, e-mail:
office@npl-lh.sk)

9.11.2021

za mesiac (od
1150)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod linky a riadenie
výrobných procesov
- Zabezpečenie dodržiavania BOZP a používania OOPP,
- Dodržiavanie plánu výroby a optimalizácia spotreby materiálu,
- Zabezpečovanie kvality finálneho výrobku v spolupráci s
laboratóriom,
- Schopnosť rozhodovať a koordinovať priority,
- Vysoká úroveň zodpovednostia samostatnosti,
- Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality,
- Výpomoc v sklade (VZV)

Masér (1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie masérskych služieb pre
návštevníkov hotela.
Zodpovedá za úroveň poskytovaných služieb.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Masér/ka
thajskej masáže
(3)

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

Žitňáková Soňa (tel.:
+421914330026, e-mail:
pam@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Masér/masérka
thajskej masáže
(1)

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

Stanislav Krasničan (tel.:
+421910979580, e-mail:
s.krasnican@gmail.com)

8.8.2022

za mesiac (od
762)

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

15

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie procedúr pod a požiadaviek.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér/ masérka thajskej masáže. Výkon
originálnych thajských masáží. Miesto výkonu je Námestie Mieru
1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Masérka
thajských masáží
(2)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

23.2.2022

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Masérka
thajských masáží
(2)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

1.3.2022

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Montážna/-y
pracovníčka/-ník
káblov v
Liptovskom
Hrádku (5)

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

Recruiter Poprad (tel.:
+421947940007, e-mail:
poprad@starstaff.sk)

17.6.2022

za hodinu (od
4,8)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž káblov a káblových zväzkov
Osadzovanie komponentov
Víkendy vo né
Možnosť pracovať nadčasy
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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 ; Montáž dielov a strojov na výrobnej linke.

Montážnik (1)

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

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

23.6.2022

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník (100)

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

Dominika Jurášková (tel.:
+421905467825, e-mail:
personalne@workcontrol.sk)

8.8.2022

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba káblov a káblových zväzkov ,
osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov

Montážny
pracovník Liptovský
Hrádok (30)

Management Quality,
s. r. o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Katarína Pusztaiová (tel.:
+421917489713, e-mail:
k.pusztaiova@managementsolutio
ns.sk)

26.5.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Montážny
pracovník Liptovský
Hrádok (30)

Management Quality,
s. r. o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Michal Pavličko (, e-mail:
info@managementsolutions.sk)

22.11.2021

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Montážny
pracovník Čalúnnik (1)

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

Katarína Ábelová (tel.:
+421915697829, e-mail:
katarina.abelova@intertechnic.sk
)

2.8.2022

za mesiac (od
670)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.09.2022 ; Jednoduchá montáž dielov do
kancelárskych stoličiek, kompletizácia sedákov a opierok
kancelárskych stoličiek.

Montážny
pracovník vo
výrobe (3)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

13.7.2022

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce FIVING, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
- Zostavenie a montáž mechanických skupín a podskupín,
zostavenie a montáž ventilátorov, ohrievačov, regulačných klapiek,
filtrov, termostatov, servopohonov atď..
- Práce spojené s dokončievaním výrobkov a prípravou hotových
výrobkov na expedíciu (čistenie a posledné vzh adové úpravy
hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie).
Pozícia nevyžaduje cestovanie.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Montážny
robotník/-čka
(20)

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

Jana Vlčková (tel.:
+421907916482, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

13.1.2022

za hodinu (od
3,83)

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

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

Montážny
robotník/-čka
(30)

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

Jana Vlčková (tel.:
+421907916482, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

24.1.2022

za hodinu (od
3,83)

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 (4)

Shelby s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 03101)

(tel.: +421949665630, e-mail:
shelbysro.bratislava@gmail.com)

19.4.2022

za mesiac (od
1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Murár, stavebný
robotník (5)

Jaroslav
Vrlík(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 01301)

Vrlík Jaroslav (tel.:
+421910255315, e-mail:
jaroslavvrlik@gmail.com)

15.8.2022

za hodinu (od
4)

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

Nočný recepčný
(1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1080)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

18

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; SOK, hrubé stavby, rodinné domy na k úč

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce. Mzda je od 4 - 8 €/ hodinu
pod a zručnosti. Miesto výkonu práce je okres Liptovský Mikuláš.

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Návestný majster
Krá ova Lehota
(1)

Železnice Slovenskej
republiky(Železničná 5,
Krá ova Lehota, 03233)

Obchodný
pracovník skladník v
predajni
Supermarket
Verimex
L.Mikuláš (1)

Danka Lobotková (tel.:
+421911112081, e-mail:
zsr.lobotkova.danka@recrumail.c
om)

19.5.2022

za mesiac (od
985)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov,
ktorých pracovná náplň bude:
- vykonávanie pravidelnej technickej údržby a odstraňovanie
porúch na zverenom železničnom zabezpečovacom zariadení
- účasť na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení.

CBA VEREX,
a.s.(Smrečianska 664,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

17.6.2022

za mesiac (od
824)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru.
Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.
Práca s bremenami, preto je vhodnejšia pre muža.

Obchodný
referent - vodič
nákladného
vozidla ve koobchod L.
Mikuláš (1)

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

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

29.6.2022

za mesiac (od
1300)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doprava tovaru nákladným autom z
ve koobchodu k zákazníkovi.
Manipulácia s tovarom v zmysle logistiky VO skladu.

Odčítač
vodomerov (1)

Liptovská vodárenská
spoločnosť,
a.s.(Revolučná 595,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Beata Semanová (tel.:
+421905850709, e-mail:
beata.semanova@lvsas.sk)

29.7.2022

za mesiac (od
769)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Opatrovate
starších osôb a
osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti, v
teréne (3)

Mesto Liptovský
Mikuláš(Štúrova
1989/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Chromeková Danka (tel.:
+421445565207, e-mail:
danka.chromekova@mikulas.sk)

21.12.2021

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon opatrovate skej služby v domácom
prostredí klienta. Pracovný pomer na dobu určitú, pod a potreby
opatrovania klienta.

Opatrovate /ka
(1)

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

Mgr. Jana Odskočová (tel.:
+421907732775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

20.10.2021

za mesiac (od
793)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Staroslivosť o osoby v zariadení. Pracovný
čas: od 06:00 - 18:00 hod. a od 18:00 - 06:00 hod.

19

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta
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Požad.
prax
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Opatrovate /ka
(1)

Obec
Vavrišovo(Tatranská
ulica 114/192,
Vavrišovo, 03242)

(tel.: +421445271073, e-mail:
obec@vavrisovo.sk)

30.8.2022

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Opatrovate ka (1)

Konferencia vyšších
reho ných
predstavených na
Slovensku(Mateja
Linčovského 716/2B,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: +421903982179, e-mail:
janaosf@gmail.com)

2.9.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexná opatrovate ská starostlivosť

Opatrovate ka (2)

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

(tel.: +421911803031, e-mail:
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

22.11.2021

za mesiac (od
731)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Opatrovate ka (2)

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

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

30.8.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor CNC
(1)

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

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

18.5.2022

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

20

aspoň 2
roky

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie občana odkázaného na
opatrovate skú službu,
pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas PN (do
31.12.2022),
pracovná doba od 07:00-13:30

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

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

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

Jana Vlčková (tel.:
+421445202522, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

27.4.2022

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Operátor
stavebných
strojov (3)

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

(tel.: +421910750888, e-mail:
ljiljana.kozic@comm-net.eu)

29.3.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výstavba inžinierskych sietí pre
Slovenských operátorov. Budovanie optických sietí. Výkopové
práce, pokladanie potrebných káblov, mikrotrubičiek, chráničiek a
ostatné rpáce. Potrebná prax v oblasti výkopových prác aspoň 1
rok, potrebný strojnícky preukaz. Vodičský preukaz skupiny C a T
výhodou. Prosíme uchádzačov aby nás kontaktovali na e-mail:
ljiljana.kozic@comm-net.eu alebo telefonicky na čísle 0910 750 888.

Operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov (1)

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

Jana Vrábliková (tel.:
+421915834441, e-mail:
office@inventive.sk)

22.8.2022

za mesiac (od
660)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odoberanie, vizuálna kontrola, balenie
výliskov z plastu, práca s dokumentáciou.

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (10)

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

Mgr. Katarína Pusztaiová (tel.:
+421917489713, e-mail:
k.pusztaiova@managementsolutio
ns.sk)

23.5.2022

za mesiac (od
646)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

21

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom oboznámení sa s
podmienkami výroby a zapracovaní je náplňou práce podie ať sa na
výrobe nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na
jednotlivých pracoviskách v
3 – zmennej prevádzke vo výrobe.
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Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (40)

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

Operátor výroby
(4)

Zuzana Lúčanová (tel.:
+421911160991, e-mail:
zuzana.lucanova@inter.ikea.com)

27.1.2022

za hodinu (od
4,671)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravné, obslužné manipulačné a
montážne práce od vstupu materiálu po výstup hotového výrobku v
drevospracujúcej výrobe, obsluha strojov a zariadení na výrobu
nábytku. Pracovný čas od 5:45 - 13:45 hod., od 13:45 - 21:45 hod.,
od 21:45 - 5:45 hod. Nepretržitá od 05:45 - 17:45 hod., od 17:45 05:45 hod.

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

Mgr. Mária Seman (tel.:
+421445207178, e-mail:
nabor@esox-plast.sk)

8.2.2022

za hodinu (od
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca pri strojoch na výrobu plastových
výliskov
- odoberanie výliskov zo vstrekolisov, ich vizuálna kontrola
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov
- ukladanie pod a baliacich predpisov
- montáž dielov do podzostáv a zostáv
- nie je potrebná predchádzajúca prax, do práce zaučíme

Operátor výroby
LM (1)

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

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

4.8.2022

za mesiac (od
660)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vizuálna kontrola plastových dielcov.
Balenie plastových dielcov.
Jednoduché montážne práce.
Ďalšie pomocné a obslužné práce vo výrobe.

Ošetrovate HD,
oviec (2)

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

Ing. Jozef Sališ (tel.:
+421445586118, e-mail:
udolie@isternet.sk)

30.8.2022

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Ošetrovate HD,
zásobovač (1)

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

zv@agria-lo.sk (tel.:
+421903284329)

15.2.2022

za mesiac (od
1100)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zásobovač, kŕmenie kráv,
potrebná manuálna zručnosť, vodičský preukaz B, T, malé
manipulačné stroje

22

Požad.
prax

Popis miesta
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Ošetrovate HDdojič (1)

Ro nícke družstvo
Hybe(Hybe 693, Hybe,
03231)

Ošetrovate HDdojič (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Anna Rajniaková (tel.:
+421911116243, +421445296164,
e-mail: rdhybe@zoznam.sk)

27.4.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojové dojenie kráv.

AGRO-RACIO
s.r.o.(Ľube a , 03214)

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

17.9.2021

za hodinu (od
3,58)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat - krmič,
nadúrač (1)

Ro nícke družstvo
Hybe(Hybe, Hybe,
03231)

(tel.: +421911116243,
+421445296164, e-mail:
rdhybe@zoznam.sk)

27.4.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kŕmenie hospodárskych zvierat, čistenie
válovov, nadúranie kráv na dojenie

Pastier (1)

ASIK, s.r.o.(Kútna 281,
Demänová, L.M.,
03101)

Peter Pethö (tel.: +421918627290,
e-mail: asik@asik.sk)

26.1.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pastiera na salaši Demänová Bodice.

Pedagogický
zamestnanec v
materskej škole
(1)

Obec Krá ova
Lehota(Krá ova Lehota
82, 03233)

Vladimír Kapríni - starosta obce
(tel.: +421903800317, e-mail:
obec.klehota@mag-net.sk)

9.8.2022

(-)

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

Pizza kuchár (1)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(Smrečany ,
03205)

Marián Ďurica (tel.:
+421950287806, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

22.6.2022

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava pizze a pečenie ako aj príprava
surovín pre výrobu pizze. Miesto výkonu je Penzión TRI KOPYSmrečany.

Plavčík (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

23

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický zamestnanec v materskej
škole - ukončená Stredná odborná škola pedagogická, odbor
učite stvo pre materské školy a vychovávate stvo, učite stvo pre
primárne vzdelávanie.
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Plavčík (1)

SOREA, spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina 80/, 03101)

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

29.7.2022

za mesiac (od
785)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Plavčík (2)

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

(tel.: +421902381753,
+421524710111, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie dozoru v bazéne,
potrebný certifikát - plavčík

Plavčík LTK (6)

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

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

6.5.2022

za mesiac (od
766)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad bazénmi, poskytovanie prvej
pomoci, sanita na bazénoch. Nástup na PP bude v závislosti od
otvorenia LTK.

Pokladník - krytý
bazén (1)

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

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

18.5.2022

za mesiac (od
766)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pokladňou, s cenníkmi, hmotná
zodpovednosť za hotovosť, ceniny + tovar, dodržiavanie HACCP,
sanita bazénov + priestorov. Pracovná čas od 07:30 -11:30 hod., od
13:00 - 20:30 hod.

Pokladník v
predajni Belanská 595, L.
Hrádok (1)

CBA VEREX,
a.s.(Belanská 595/,
Liptovský Hrádok,
03301)

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

6.7.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni - Liesek
(1)

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

Viera Jurečková (tel.:
+421445433192, +421445433192,
e-mail: personalne@verex.sk)

3.1.2022

za mesiac (od
810)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni Liptovská
Porúbka (1)

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

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

24.5.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni - Nábr.
4 Apríla,
L.Mikuláš (1)

CBA VEREX,
a.s.(Nábr. 4.
aprí a 1998/, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

6.7.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu
Práca vhodná pre ženu aj pre muža
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v hotelovom wellness centre,
vykonávanie doh adu nad dodržiavaním plaveckých pravidiel,
poskytovanie prvej pomoci v prípade potreby, zodpovednosť za
lekárničku, kontrola a starostlivosť o hygienu a čistotu bazéna,
dodržiavanie prevádzkového poriadku, sledovanie parametrov
kvality vody v bazénoch pod a platnej legislatívy

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pokladník v
predajni Supermarket
Verimex
L.Mikuláš (1)

CBA VEREX,
a.s.(Smrečianska 664/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Bc. Miroslava Kubíková (tel.:
+421445433192, e-mail:
personalne@verex.sk)

17.6.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladníčka na
pokladni (1)

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

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

23.5.2022

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, príprava káv,
príprava palaciniek. Miesto výkonu je MAJOS FOOD - OC STOP
STOP Liptovský Mikuláš.

Pomocná
kuchárka, kuchár
(1)

Lukáš Tabaček(1. mája
699, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Tabaček Lukáš (tel.:
+421904879314, e-mail:
lukastabacek@hotmail.com)

16.12.2021

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára, kuchárky.

Pomocná sila do
kuchyne (2)

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

Bc. Ivona Vejová (tel.:
+421918665448, e-mail:
riaditeldmr@sorea.sk)

22.6.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;
- vykonáva pomocné práce pri príprave jedál pod a pokynov
nadriadeného
- udržiava hygienu a poriadok v priestoroch kuchyne a
zverených priestoroch,
- ručné a strojové umývanie riadu,
- ukladanie riadu na príslušné miesto v kuchyni,
- vyvážanie zvyškov jedál do miestnosti na to určenej,
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
- osobná hygiena a hygiena na pracovisku,
- šetrné zaobchádzanie s technologickým vybavením kuchyne.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

p. Timko (tel.: +421903508976, email: vedenie@hotelmnich.sk)

10.8.2022

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni - pracuje sa
krátky, dlhý týždeň - pod a potreby.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

(tel.: +421918665481,
+421445208901, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

21.3.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomoc pri príprave jadál, dodržiavanie
HACCP, hygiena a poriadok v kuchyni, potrebné hygienické
minimum a zdravotný preukaz
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Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
930)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

23.5.2022

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, príprava káv,
príprava palaciniek

Pomocná sila v
kuchyni umývačka riadu
(3)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina 80,
Demänovská Dolina,
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka
hotela (tel.: +421918665470,
+421445591662, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadov čiernej a bielej kuchyne,
sanitácia, dezinfekcia, hrubá príprava zeleniny, pomocné práce pri
príprave jedál. Základná mzda 623 € + príplatky. Pracovný čas od
06:00 - 14:30 hod., 17:00 - 21:00 hod.

Pomocný kuchár
(1)

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

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

8.9.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v školskej kuchyni, pomoc pri
príprave a výdaji jedál,
uchádzač nemsí byť vyučený v odbore, pokia má prax aspoň 5
rokov

Pomocný
kuchár/ka (2)

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

(tel.: +421903622908, e-mail:
penzionborovec@gmail.com)

8.3.2022

za mesiac (od
830)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Je potrebné sa dopredu telefonicky
dohodnúť.

Pomocný
pracovník v
textilnej a
odevnej výrobe
(1)

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

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

15.6.2022

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; strihanie textilu, obsluha šijacieho stroja
výhodou,
je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť stretnutie

Pomocný
pracovník vo
výrobe (10)

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

Jana Vlčková (tel.:
+421445202522, e-mail:
jana.vlckova@svi.sk)

30.6.2022

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v elektrovýrobe
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Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (10)

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

(tel.: +4219107508888, e-mail:
ljiljana.kozic@comm-net.eu)

29.3.2022

za mesiac (od
750)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výstavba inžinierskych sietí pre
Slovenských operátorov. Budovanie optických sietí. Výkopové
práce, pokladanie potrebných káblov, mikrotrubičiek, chráničiek a
ostatné práce. Potrebná prax v oblasti výkopových prác aspoň 1
rok, potrebný strojnícky preukaz. Vodičský preukaz skupiny C a T
výhodou. Prosíme uchádzačov, aby nás kontaktovali na e-mail:
ljiljana.kozic@comm-net.eu alebo telefonicky na te. čísle:
+4219107508888.

Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (10)

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

Ing. Petko Zekanović (tel.:
+421910522888, +421910522888)

18.1.2022

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Pomocný
vychovávate (1)

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

(tel.: +421911890055, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

8.9.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pracovník
balenia a
finalizácie (3)

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

Mgr. Karina Stanová (tel.:
+421908291160, e-mail:
karina.stanova@eltek.com)

2.9.2022

za hodinu (od
4,02)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 12.09.2022 ; pomocná práca pri zabezpečovaní
výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých žiakov v špeciálnej
škole

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.10.2022 ; - 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 zmluva bude uzatvorená na dve zmeny
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Pracovník
obsluhy
vysekávacieho
lisu (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

13.7.2022

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník
prevádzky
obchodu (30)

Kaufland Slovenská
republika
v.o.s.(Demänovská
cesta 745, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421903206415, e-mail:
sk2520hl@kaufland.sk)

6.9.2022

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykladanie tovaru, blokovanie na
pokladniach, obsluha na obslužných pultoch

Pracovník
strážnej služby
SBS (2)

O.Ž. - TATRY, spol. s
r.o.(Grand hotel
PERMON, hotel
PIERIS 1486,
Pribylina, 03242)

Milan Mláka - vedúci prevádzky
(tel.: +421903622958, e-mail:
oztatrysro@gmail.com)

21.6.2022

za hodinu (od
3,9)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej a bezpečnostnej služby v
priestoroch hotela.

Pracovník v
kovovýrobe (2)

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

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

19.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
kovovýrobe,
zvárač (1)

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

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

19.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Pracovník v
kuchyni (3)

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

(tel.: +421905974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

15.2.2022

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok
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Dátum nástupu: Ihneď ; vystrihovanie na CNC strojoch, ohýbanie,
bodové zváranie, zváranie CO2, skladanie a balenie jednotlivých
dielcov kovového nábytku
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva všetky práce suvisiace s
prípravou a servírovaním teplých a studených jedál v kuchyni na
základe stanovených štandardov.
Hotel Pošta****, Hotel Grand****, Hotel Rotunda, Chalety
Demänovská Dolina.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
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Názov profesie
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pracovník v
sklade (skladník)
(1)

Po noobchod LM
s.r.o.(Belopotockého 6,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Pracovník výroby
a kontroly
plastových dielov
(3)

Pracovník/čka
podpory predaja
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: +421911417487, e-mail:
info@polnoobchod.sk)

7.9.2022

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v sklade, príjem tovaru, pomocné
práce pri predaji tovaru

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

Ing. Ľubomíra Uramová (tel.:
+421445567000, e-mail:
lubomira.uramova@eurostylesystems.com)

17.8.2022

za mesiac (od
730)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné a kontrolné práce vo výrobe
plastov pre automobilový priemysel.
V práci budete kontrolovať kvalitu vyrobených dielov a ukladať ich
do prepraviek.
Práca je vhodná aj pre ženy a udí bez vekového obmedzenia.

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

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

22.7.2022

za mesiac (od
950)

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

29

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v SAP (vkladanie a potvrdzovanie
objednávok, zariaďovanie vývozov, fakturácie, reporty)
- komunikácia so zákazníkmi
- riešenie reklamácií
- spolupráca s inými oddeleniami v rámci spoločnosti (plánovanie,
nákup, logistika)
- analýza omeškania zákazníkovi
- koordinácia všetkých expedičných dokumentov
- koordinácia expedície
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(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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 pokladník (m/ž),
SNP, Liptovský
Hrádok (1)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(SNP 281/54,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kandidátska Linka (tel.:
+421258279505, e-mail:
kariera@lidl.sk)

2.8.2022

za mesiac (od
950)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Monotónna práca u nás nemá miesto.
Vďaka tejto pozícii si tak udržíš ideálny balans – časť dňa stráviš za
pokladňou, tu druhú zas „na nohách“ v predajni.
Pre našich zákazníkov budeš stelesňovať Lidl. Práve ty máš vplyv
na ich celkovú spokojnosť.
Preto sa budeš snažiť, aby bola naša predajňa krásna a čistá, aby sa
zákazníci cítili počas nákupu čo najpríjemnejšie.
Zabezpečíš, že naši zákazníci nájdu v predajni vždy čerstvé
produkty v dostatočnom množstve.
Budeš pomáhať svojmu tímu všade, kde ťa budú potrebovať – v
predajni aj v sklade danej predajne.
Budeš zapracovávať študentov v rámci programu duálneho
vzdelávania.

Predavač pokladník (m/ž),
SNP, Liptovský
Hrádok (1)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(SNP 281/54,
Liptovský Hrádok,
03301)

Kandidátska Linka (tel.:
+421258279505, e-mail:
kariera@lidl.sk)

4.8.2022

za mesiac (od
950)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Monotónna práca u nás nemá miesto.
Vďaka tejto pozícii si tak udržíš ideálny balans – časť dňa stráviš za
pokladňou, tu druhú zas „na nohách“ v predajni.
Pre našich zákazníkov budeš stelesňovať Lidl. Práve ty máš vplyv
na ich celkovú spokojnosť.
Preto sa budeš snažiť, aby bola naša predajňa krásna a čistá, aby sa
zákazníci cítili počas nákupu čo najpríjemnejšie.
Zabezpečíš, že naši zákazníci nájdu v predajni vždy čerstvé
produkty v dostatočnom množstve.
Budeš pomáhať svojmu tímu všade, kde ťa budú potrebovať – v
predajni aj v sklade danej predajne.
Budeš zapracovávať študentov v rámci programu duálneho
vzdelávania.

Predavač/ka (2)

Anna
Maťková(Ráztocká 21,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421907705676, e-mail:
info.bobulka@gmail.com)

27.6.2022

za hodinu (od
4,5)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v predajni s
potravinami, vypisovanie paragonov.
Platný preukaz ZŤP nutný.

Predavač/ka (3)

Mäso Liptov
s.r.o.(Kamenné
pole 4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

3.5.2022

za mesiac (od
770)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj mäsa a mäsových výrobkov,
dokladanie tovaru, obsluha zákazníka. Príplatky za soboty, nedele,
príplatok za sviatok.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
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Požadované
vzdelanie

Požad.
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Predavač/ka pekár/ka MINI
PIZZA L.
Mikuláš (1)

MINI - PIZZA,
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Katarína Kačníková, manažér
(tel.: +421915808781, e-mail:
kacnikova@gmail.com)

27.7.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predávať, vyrábať pizzu, pečenie. Nástup
od 1.8.2022 alebo od 1.9.2022. Základná zložka mzdy 646€ +
odmeňovanie pod a tržby. Pracovný čas od 07:00 - 17:00 hod. a od
08:00 - 18:00 hod.

Predavačka pokladníčka (2)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Ing. Monika Hudcovičová (tel.:
+421443700257, e-mail:
monika.hudcovicova@lm.coop.sk)

13.7.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v pokladni,
- dokladanie tovaru do regálov,
- kontrola záručnej doby a správnosti cenoviek,
- obsluha zákazníkov a poradenstvo,
- udržiavanie čistoty a poriadku na predajnej ploche a v sklade,
- ďalšie činnosti, súvisiace s prácou v obchode

Predavačka pokladníčka
COOP Jednota
Pribylina (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Hlavná 156//1
8, Pribylina, 03242)

Ing. Monika Hudcovičová (tel.:
+421443700257, e-mail:
monika.hudcovicova@lm.coop.sk)

8.8.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v pokladni,
- dokladanie tovaru do regálov,
- kontrola záručnej doby a správnosti cenoviek,
- obsluha zákazníkov a poradenstvo,
- udržiavanie čistoty a poriadku na predajnej ploche a v sklade,
- ďalšie činnosti, súvisiace s prácou v obchode

Prevádzkar/ka
hotela a
skladového
hospodárstva (1)

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

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

28.7.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Prijímací technik
(1)

PROCAR,
a.s.(Demänovská ul.
800, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Scarlet Piovarčiová (tel.:
+421915807741, e-mail:
piovarciova@procar.sk)

31.5.2022

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

31

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie bezprostredného chodu zverenej
prevádzky,
- objednávanie a preberanie tovaru,
- komunikácia s dodávate mi,
- inventarizácia,
- zodpovednosť za manká, škody, h adanie príčin ich vzniku,
- kontrola prevádzky,
- riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov,
- zodpovednosť za úroveň poskytovaných služieb,
- doh ad nad prebiehajúcimi akciami,
- komunikácia s cestovnými kanceláriami,
- vystavovanie podkladov k fakturácii CK a firiem
Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie zákaziek do servisu nákladných
vozidiel
Zakladanie zákaziek
Objednávanie a preberanie vozidiel na opravu
Riešenie problémov pri opravách vozidiel

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Prijímací technik
v servise s
nákladnými
vozidlami (1)

Zuzana
Kňavová(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Zuzana Kňavová (tel.:
+421903437556, e-mail:
knavova@hrsupport.sk)

8.9.2022

za mesiac (od
1400)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 31.10.2022 ; ︎ dialógový príjem vozidla (prebratie
vozidla, identifikovanie problému, ponúknutie riešenia problému a
odstránenie nedostatkov, poskytnutie dodatočných služieb)
︎ založenie a uzatvorenie zákazky
︎ príprava fakturácie
︎ spracovanie procesu záručných a pozáručných opráv

Programátor
lasera (1)

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

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

12.4.2022

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozde ovanie pracovných objednávok
pod a dôležitosti a naliehavosti, pod a vnútorných / interných
pravidiel
- zhromažďovanie v prípade mnohých menších objednávok na
minimalizovanie celkovej spotreby plechu a pracovného času, aby
boli nákladovo efektívnejšie
- riešenie nejasných nákresov s inžiniernigom
- analyzovanie a úprava nákresov
- spracovanie kontrolných a správnych objednávok v programe
- zameranie na najlepšie využitie materiálu - umiestňovanie častí na
plech na minimalizovanie odpadu a tým náklady na produkciu
šrotu
- zadávanie dát pre CNC
- spracovanie údajov zariadení súvisiacich s CAM, analýza
programového modelu

Recepčná,
recepčný (1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03251)

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

21.7.2022

za mesiac (od
950)

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

aspoň 6
mesiacov

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

Recepčná/ý (1)

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

Adrián Baláž (tel.:
+421944741955, e-mail:
info@lupicki.com)

22.6.2022

za mesiac (od
1050)

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

32

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca recepčnej v Grand Castle - Hrad a
kaštie Liptovský Hrádok.

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

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
*** Barbora 73/, Vyšná
Boca, 03234)

Alena Orininová (tel.:
+421918777206, e-mail:
prevadzkar@hotelbarbora.sk)

29.7.2022

za mesiac (od
930)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

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

Anton Mariak - riadite
prevádzkárne (tel.:
+421918665481, +421445208907,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

29.7.2022

za mesiac (od
766)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vybavovanie telefónnej a mailovej agendy,
hmotná zodpovednosť, práca s ubytovacím systémom HOREC.
Nástup do zamestnania je v priebehu mesiaca august. Pracovný čas
je od 07:00 - 19:30 hod. a od 19:00 - 07:30 hod. Miesto výkonu je
HOTEL SOREA MÁJ - Liptovský Ján.

Recepčná/ý (1)

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

Barbora Mitašová (tel.:
+421904421208, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

30.8.2022

za mesiac (od
878)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; ,,ÚSMEV PLNÝ PRÍBEHOV“ to je práca
na recepcii. Práca, ktorá nepozná slovo stereotyp.
* zodpovednosť za procesy check in a check out ako aj celkový chod
recepcie
* poskytovanie komplexných informácií hosťom
* aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácii hostí
* vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, administratíva
spojená s chodom recepcie
* práca s finančnou hotovosťou, zodpovednosť za prijaté
online/offline platby, kompletná denná uzávierka, reporty pre
finančné oddelenie.
Práca na recepcii Hotela SKI v Jasnej /denné aj nočné smeny/,
ústna, písomná aj telefonická komunikácia s hosťom v slovenskom
aj anglickom jazyku.

33

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za plynulý chod recepcie,
- uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií
hosťom,
- vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie,
- reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti,
- aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovaní rezervácii hostí,
- administratíva spojená s chodom recepcie,
- zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto
dodržiavanie poriadku v okolí recepcie

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Recepčná/ý pre
hotel Holiday
Village
Tatralandia ***
(3)

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

Recepčná/ý vo
wellness centre
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Marta Mináriková, HR
Generalista (tel.: +421904751887,
e-mail: minarikova@tmr.sk)

3.8.2022

za mesiac (od
920)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedanie za chod recepcie,
ubytovanie a odubytovanie hostí. Poskytovanie informácií
návštevníkom. Predaj tovarov a služieb. Príjmanie a realizácia
rezervácií. Práca s hotelovým systémom Protel a Epos. Nástup v
priebehu mesiaca august - september 2022. Základná zložka mzdy
v hrubom 920 €/ mesiac, príplatky za prácu v noci, sobotu, nede u,
sviatky v zmysle KZ a ZP.

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Recepčný (1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
1180)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Recepčný/á pre
4* rezort (1)

Zuzana
Kňavová(Liptovský
Ján , 03203)

Zuzana Kňavová (tel.:
+421903437556, e-mail:
knavova@hrsupport.sk)

18.7.2022

za mesiac (od
765)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; S úsmevom vítať nových hostí (check-in/
check-out)
Starať sa o plynulý chod recepcie a poskytovať hosťom potrebné
informácie.
Asertívne vybaviť telefonickú a mailovú komunikáciu.
Zodpovedne viesť kasu a zverené hodnoty...
Zvládneš toho aj viac? Ozvi sa nám na uvedené kontaktné údaje...

Referent mzdovej
agendy (1)

Mesto Liptovský
Mikuláš(Štúrova 1989,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421445565207, e-mail:
d.chromekova@mikulas.sk)

31.8.2022

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné zabezpečovanie mzdovej
agendy

34

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)
Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Hrádok (1)

Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

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

KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Kontakt u zamestn.

Katarína Karolčeková (tel.:
+421905239179, e-mail:
karolcekova@kpas.sk)

Katarína Karolčeková (tel.:
+421905239179, e-mail:
karolcekova@kpas.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

8.8.2022

za mesiac (od
589,9)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.

8.8.2022

za mesiac (od
589,9)

35

Požad.
prax

Popis miesta

Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich.
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta.
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta.
Starostlivosť o zverené klientske portfólio.
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov.

Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich.
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta.
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta.
Starostlivosť o zverené klientske portfólio.
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov.
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Riadiaci
pracovník
(manažér) v
kožiarskej a
obuvníckej
výrobe (1)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

1.6.2022

za mesiac (od
2000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vývoj:
1.Vyvýjanie, udržiavanie a rozvoj APQP štruktúry
2. Vyvýjanie produktov a procesov v pilotnej (nultej) sérii a malých
sériách
3. Neustále interné sledovanie a dokumentovanie jednotlivých
vývojových krokov
4. Komunikácia so zákazníkmi, dodávate mi a podnikmi so
súvisiacim priemyslom s cie om sledovať, identifikovať a
implementovať nové trendy na trhu a v technológiách
5. Vedenie tímu pracovníkov výskumu a vývoja
Vzdelávanie zamestnancov:
Plánovanie a realizácia metodického vzdelávania pod a schémy:
1. Vytvorenie metódy/postupu(procedúry)
2. Vytvorenie podkladov na vzdelávanie(školenie)
3. Školenie zamestnancov
4. Preverovanie formou testov, praktického preskúšania,
pozorovania
5. Hodnotenie výsledkov
6. Kontrola aplikácie v praxi
Technologická podpora:
1. poradenstvo/podpora výroby v technologických otázkach
2. Plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie zmien v procesoch.
Požadovaná prax: 10 rokov ako chemický technik v kožiarskom
priemysle alebo 5 rokov ako kožiarsky technik

Riadite /ka v
materskej škole
(1)

Obec Liptovská
Porúbka(Liptovská
Porúbka 170,
Liptovská Porúbka,
03301)

(tel.: +421907833482, e-mail:
obec.lporubka@gmail.com)

22.10.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce spojené s riadením
materskej školy, učite MŠ, pedagogická činnosť

SPA recepčná (1)

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

(tel.: +421902381753,
+421524710111, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje plynulosť chodu prevádzky
masáží, hostí pri vstupe do wellness komplexu

Samostatný
kuchár (2)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(Smrečany ,
03205)

Marián Ďurica (tel.:
+421950287806, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

22.6.2022

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál. Miesto výkonu
je Penzión TRI KOPY - Smrečany.
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Samostatný
čašník (2)

TOP GASTRO SK
s.r.o.(Smrečany ,
03205)

Marián Ďurica (tel.:
+421950287806, e-mail:
tatragastro@gmail.com)

22.6.2022

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca čašníka. Miesto výkonu je Penzión
TRI KOPY - Smrečany.

Sanitárka LTK
(2)

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

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

6.5.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie areálu LTK, dodržiavanie
predpisov hyg. LTK. Pracovný pomer na dobu určitú v trvaní cca
2,5 mesiaca. Nástup na PP bude v závislosti od otvorenia LTK.

Sanitárna
pracovníčka/
upratovačka
Aquapark
Tatralandia (2)

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

Mináriková Marta, HR
Generalista (tel.: +421904751887,
e-mail: minarikova@tmr.sk)

10.8.2022

za mesiac (od
670)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnanec vykonáva čistenie areálu
Aquaparku Tatralandia. Základnou úlohu sanitárnej pracovníčky/
upratovačky je zabezpečiť čistotu v areáli Aquaparku pod a rozpisu
čistenia. Je zodpovedná za upratanie všetkých pridelených
priestorov. Voči zákazníkovi musí vystupovať príjemne a
profesionálne. Pracovný čas od 07:00 - 19:00 hod. a od 19:00 - 06:00
hod. aj počas sviatkov a víkendov. Základná zložka mzdy 670€ /
mesiac (hrubom) , príplatky za prácu v sobotu, nede u, sviatky v
zmysle ZP a PKZ.

Sanitárny
pracovník vo
wellness upratovačka
hotel SOREA
SNP (1)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SOREA SNP
80/, Demänovská
Dolina, 03101)

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

4.8.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Servisný technik
(1)

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

Daniel Piovarči, riadite (tel.:
+421903310488, e-mail:
sedoza@sedoza.sk)

23.8.2022

za hodinu (od
6)

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

37

aspoň 6
mesiacov

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce vo wellness centre sanitácia, dezinfekcia, dodržiavanie zásad prevádzkového poriadku
a platnej legislatívy pre wellness, manipulácia s bielizňou - osušky,
plachty

Dátum nástupu: Ihneď ; Servis, opravy farmárskych technológií.
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Servisný technik
strediska opráv
(1)

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

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

6.6.2022

za mesiac (od
950)

Sestra na
lôžkovom
oddelení (5)

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

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

2.11.2021

(-)

Shift leader /
Vedúci zmeny /
Zmenový majster
(1)

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

Jana Vrábliková (tel.:
+421915834441, e-mail:
office@inventive.sk)

22.8.2022

za mesiac (od
850)

38

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti. Základná zložka mzdy
v € za mesaic 972€ sestra bez špecializácie, 1027€ sestra so
špecializáciou.

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie výroby na základe výrobného
plánu, aktuálnej dokumentácie a predpisov.
Riešenie operatívnych problémov počas smeny, určovanie priorít.
Vykonávať kontrolu výrobného procesu a dodržiavanie výrobných
postupov.
V spolupráci z oddelením údržby a skladu zabezpečiť pridelené
oddelenie v chode po technickej a materiálovej stránke.
Vypracovanie denných reportov z výroby.
Pravidelné reportovanie nadriadenému.
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Skladník (1)

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

Mgr. Mária Seman (tel.:
+421445207178, e-mail:
nabor@esox-plast.sk)

11.8.2022

za hodinu (od
4,1)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladník (1)

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

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

15.8.2022

za hodinu (od
4,02)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (1)

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

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

28.9.2021

za mesiac (od
800)

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

39

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a výdaj materiálu na
spracovanie do výroby,
- balenie hotových výrobkov pod a baliacich predpisov,
- zvážanie hotových výrobkov z výroby do skladu,
- zaskladnenie hotových výrobkov do skladových lokácií,
- evidencia toku materiálov a výrobkov do informačného systému
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 15.09.2022 ; - zaskladňovanie materiálových
položiek do lokácií jemu určených
- alokovanie jednotlivých položiek systémom zhodné položky patria
do jednej lokácie, pokia je to možné
- výdaj komponentov do výroby v závislosti od potrieb a
požiadaviek výrobných liniek
- práca s vnútorným informačným systémom
- spolupráca s oddelením vstupnej kontroly
- pomocné práce pri zaskladňovaní materiálových položiek
pracovníkov z iných lokácií
- pomocné práce pri príjme materiálu od dodávate ov
- všetky práce týkajúce sa expedície ( zvážanie produktov,
nakladanie a pod. ), ak nie sú touto činnosťou obmedzované hlavné
pracovné povinnosti
- práce potrebné na udržanie preh adnosti a poriadku na
jednotlivých lokáciách
- dvojzmenná prevádzka
- práca s bremenami
Dátum nástupu: Ihneď ; príjem a výdaj tovaru, práca s PC, obsluha
vyrezávacieho plotra, obsluha lisu na armovanie hadíc, práca v
sklade pod a pokynov nadriadeného
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adá sa manuálne zdatný skladník s
citom pre stolárčinu. Práca zahŕňa ovládanie skladového
hospodárstva, prácu s pokladňou, vedenie evidencie tovaru,
rozvážanie tovaru, objednávok na dennej báze a regionálnej úrovni
dodávkou. Práca v sklade zahŕňa aj zastupite nosť na sklade
nábytkového kovania a v stolárskej dielni.
Ponúkame slušnú mzdu, jednozmennú pracovnú dobu a fajn
pracovné podmienky. Ostatné sa dohodneme na osobnom stretnutí.

Skladník do
nábytkárskej
spoločnosti (2)

Zuzana
Kňavová(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Zuzana Kňavová (tel.:
+421903437556, e-mail:
knavova@hrsupport.sk)

28.4.2022

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Skladník
technických
plynov (1)

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

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

11.2.2022

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a výdaj technických plynov,
uskladňovanie, predaj zváračskej techniky,
preukaz na VZV vítaný

Skladníčka
technických
plynov (1)

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

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

11.2.2022

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a výdaj technických plynov,
uskladňovanie, predaj zváračskej techniky,
preukaz na VZV vítaný

Sous chef (2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
1900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

40

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a doh ad nad prípravou jedál
- vedenie personálnej agendy
- kontroling
- príprava a tvorba menu a sezónnych menu od výberu surovín až
po spôsob servírovania na tanieri
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a
kontrola správneho uvedenia v praxi
- dodržiavanie HACCP
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh členom
kuchárskeho tímu
- kontrola kvality jedál a práce
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Stolár na jednu
zmenu (1)

Zuzana
Kňavová(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Zuzana Kňavová (tel.:
+421903437556, e-mail:
knavova@hrsupport.sk)

17.6.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Stolár, výrobca
drevených
konštrukcií (1)

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

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

15.6.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba drevených kostier z preglejky. Je
potrebné vopred si telefonicky dohodnuúť stretnutie.

Strojník obsluha
hydraulického
nakladača (1)

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

Ing. Lucia Racká Báthoryová
(tel.: +421918400426, e-mail:
racka.lucia@rettenmeier.com)

19.5.2022

za mesiac (od
840)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ide o prácu na hydraulickom nakladači
Sennebogen v drevospracujúcom priemysle. Vašou náplňou práce
bude:
- vykladať gu atinu z nákladných áut a vlakov na sklad,
- nakladať gu atinu na plošinu,
- bežná údržba stroja.

Sústružník (1)

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

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

12.8.2022

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vieš si zastať svoju prácu a v stolárskej
dielni sa cítiš ako ryba vo vode?
Poď do partie stolárov, kde výroba a montáž nábytku je na
dennodennom poriadku. Pracuje sa zákazkovo, v menšom
rodinnom kolektíve na jednu zmenu. O prácu a dobrú plácu nie je
núdza.
Ozvi sa aj keď nie si vyučený, ale máš skúsenosti, lebo je to tvoje
hobby.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Technická
podpora skladu
(1)

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

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

4.8.2022

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Správa WHS - zodpovedá za konfiguráciu,
Octopus a SAP, Power Pick, WSM Premium.
H adanie a navrhovanie riešení technických problémov. Vytváranie
správ, reportov, zalohovanie internych dat WH a ich správa
Programovanie v C ++
MS SQL
Zodpovedný za pridelený HW, jeho kontrolu a nastavenie,
pripadne opravy, profilaktiku.
H adanie a navrhovanie riešení technických problémov.
Technická podpora automatizovaných skladových systémov
Kardex a Modula.
Základné znalosti (nastavenie a použitie) softvéru Power Pick
Global a Modula WMS.
Práca s databázou MSSQL.
Programovanie VBScript.
Základy a práca so systémom SAP.
Technická podpora (nastavenie, oprava) rôznych tlačiarní na
tlačenie štítkov.
Pracá a nastavenie skenerov čiarových kódov.

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (1)

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

Iveta Stanová (tel.:
+421902935902, +421445233243,
e-mail: iveta.stanova@eltek.com)

3.2.2022

za mesiac (od
1800)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a
výrobných analýz.
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného
tímu.
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory
produkcie.
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (2)

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

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

11.10.2021

za mesiac (od
1800)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a
výrobných analýz.
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného
tímu.
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory
produkcie.
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.

Technik chladiar (1)

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

Daniel Piovarči, riadite (tel.:
+421903310488, e-mail:
sedoza@sedoza.sk)

23.8.2022

za hodinu (od
6,5)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Servis, opravy chladiacich zariadení najmä chladiace zariadenia mlieka v živočísnej výrobe.

Technik
telekomunikačný
ch sietí (3)

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

(tel.: +4219107508888, e-mail:
ljiljana.kozic@comm-net.eu)

29.3.2022

za mesiac (od
1300)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu a
prípravu
pelmeňov (4)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Dokonalé ovládanie stroja na prípravu
pelmeňov a ich výroba.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Technológ
prípravy zdravej
výživy (4)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Dokonalá znalosť prípravy jedál zdravej
výživy.

Testovací technik
(5)

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

Mgr. Karina Stanová (tel.:
+421908291160, e-mail:
karina.stanova@eltek.com)

2.9.2022

za mesiac (od
785)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.10.2022 ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr.
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a ich
ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr.
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
Práca na trojzmennú prevádzku (ranná, poobedná a nočná zmena)

Testovací technik
- Liptovský
Hrádok (10)

Management Quality,
s. r. o.(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Katarína Pusztaiová (tel.:
+421917489713, e-mail:
k.pusztaiova@managementsolutio
ns.sk)

26.5.2022

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Práca s výrobnou dokumentáciou, s
pracovnými postupmi a testovacími procedúrami pre
elektrotechnické výrobky a systémy
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie

Traktorista
(po nohospodárst
vo) (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vyberanie MH, nastielanie ležovísk,
údržba strojov, príprava balíkov slamy
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Upratovacie
práce, chyžná (8)

EMD Consult, s. r.
o.(Liptovský Mikuláš ,
Liptovský Mikuláš,
01301)

Upratovačka (1)

Erik Dvorožňák (tel.:
+421950266293, e-mail:
cleantepservis@gmail.com)

31.3.2022

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Obchodná
akadémia(Nábr.
K.Petroviča 1571,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kertészová Mária, hospodárka
(tel.: +421905571037,
+421445541288, e-mail:
kerteszovam@oalm.eu)

17.6.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov školy a telocvične,
upratovanie hygienických zariadení, vynášanie odpadkov,
dezinfekcia. Potrebné zaslať životopis na: kerteszovam@oalm.eu

Upratovačka (1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421445533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

6.6.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce.
Žiadosti spolu so životopisom zasielať mailom na
zsjankakralalm@gmail.com, alebo osobne, nástup ihneď.
Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou trvalého zamestnania.

Upratovačka (2)

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

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

24.8.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorovv Evanjelickej
spojenej školy.

Upratovačka sanitárny
pracovník vo
wellness centre
(1)

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

(tel.: +421918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

16.2.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov vo wellness centre
v zmysle prevádzkového poriadku - sanitácia, dezinfekcia, výmena
bielizne.
Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas PN. Mzda
646€/mes. + príplatky.

Upratovačka na
plážovom
kúpalisku (1)

Obec Liptovský
Trnovec(AUTOCAMP,
Liptovský Trnovec,
03222)

Petronela Petříčková (tel.:
+421911509444, e-mail:
plaztrnovec@gmail.com)

26.5.2022

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie sociálnych zariadení a
pomocné práce v areáli plážového kúpaliska.
Pracovný pomer na dobu určitú pod a otvorenia plážového
kúpaliska.

Upratovačka
wellness (2)

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

(tel.: +421902381753,
+421524710111, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

25.3.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie priestorov prevádzky wellness
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie domov, bytov, apartmánov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.11.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi
predškolského veku

Učite v
materskej škole
(1)

Materská škola,
Smrečany
117(Smrečany 117,
Smrečany, 03205)

(tel.: +421903585558,
+421445586127, e-mail:
vladimira.kubincova@zoznam.sk)

7.9.2022

(-)

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

Učite
všeobecnovzdeláv
acích predmetov
v aprobácii s
fyzikou (1)

Gymnázium, Hradná
23, Liptovský
Hrádok(Hradná 23/1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr. Renata Halahijová (tel.:
+421445222991, e-mail:
skola@gymnaziumlh.sk)

16.8.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; výchovno-vzdelávacia činnosť

Učite /ka
špeciálnej
materskej školy
(1)

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

Mgr. Adriana Tkáčová, riadite ka
školy (tel.: +421911890055, email: szsil.jan@gmail.com)

5.8.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno - vzdelávacia činnosť detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
učite om špeciálnej materskej školy.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)
Vedúca
chyžných /
Hotelová gazdiná
(1)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Kontakt u zamestn.

Ing. Júlia Tham Gezová (tel.:
+421905637444, e-mail:
prevadzka@demanovarezort.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

12.4.2022

za mesiac (od
830)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu už zabehnutej a skúsenej
vedúcej chyžných prípadne zástup vedúcej chyžných. Ak už máte
riadiace a organizačné schopnosti a dokážete prevziať
zodpovednosť ste u nás vítaná.
Ak už máte prácu chyžnej v malíčku radi Vás uvidíme osobne v
Demänová rezort.
H adáme šikovnú, pracovitú a extrémne zodpovednú osobu, ktorá
dokáže zabezpečiť kvalitné upratanie našich apartmánov a
prevádzok.
Neponúkame prácu len na sezónu, chceme niekoho, kto sa spolu s
nami bude podie ať na budovaní skvelého tímu kolegov a rezortu,
ktorý má srdce i dušu.
Kto sme: www.demanovarezort.sk
Toto bude Vaša náplň práce:
- koordinácia a manažovanie tímu chyžných
- komunikácia s dodávate mi čistiacich prostriedkov a práčovne
- starostlivosť o sklad a materiál
- príprava novo ubytovacích kapacít - apartmánov
- upratovanie a čistenie novovybudovaných nadštandardne
vybavených
apartmánov a apartmánových domov
- dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke

Vedúca/vedúci
predajne
farmársky
obchod (1)

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

(tel.: +421911960768, e-mail:
turonova@agro-racio.sk)

13.7.2022

za hodinu (od
4,379)
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Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie chodu prevádzky,
objednávanie tovaru, predaj tovaru, preberanie dennej tržby,
obsluha zákazníkov, organizácia pracovných zmien, zodpovednosť
za chod prevádzky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Vedúci firmy,
manager,
odborný
špecialista (2)

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

(tel.: +421903501763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

10.1.2022

za mesiac (od
850)

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

Vodič LKV (2)

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

Lucia Guráňová (tel.:
+421948720535, e-mail:
lucia.guranova@leswood.sk)

15.8.2022

za mesiac (od
646)

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

Vodič MKD (2)

K&K TRANS PLUS, s.
r. o.(Dovalovo 595,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: +421915859676, e-mail:
kktransplus@gmail.com)

6.9.2022

za mesiac (od
820)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD - prax vítaná, tacho karta +
KKV karta potrebná

Vodič
kamiónovej
dopravy (1)

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

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

18.7.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič
kamiónovej
dopravy (3)

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

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

23.8.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (5)

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

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

6.9.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; vedúci firmy, manager, odborný
špecialista

aspoň 1
rok

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča - šoféra medzinárodnej
dopravy. Miesto výkonu Česká republika.

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave
zväčša v Strednej a Západnej Európe - na štandard návesoch.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič
medzinárodnej
dopravy (1)

BULU s.r.o.(Dúbrava
481, Dúbrava, 03212)

Jozef Bubniak (tel.:
+421915958279, e-mail:
buludoprava@gmail.com)

19.7.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič nákladnej
dopravy - kamión
do 12 t (1)

LM Speed s. r.
o.(Hriadky 1400/7,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vrlík Jaroslav (tel.:
+421910255315, e-mail:
jaroslavvrlik@gmail.com)

15.8.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vodiča - nákladná doprava Nemecko - Slovensko. Práca od pondelka do piatku, víkendy doma.

Vychovávate (1)

Spišská katolícka
charita(Borbisova
1126/7, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421948079994, e-mail:
monika.hascicova@caritas.sk)

6.6.2022

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie potrieb dieťaťa,
všestranná starostlivosť, výchova a pomoc pri príprave na školské
vyučovanie, vypracúvanie plánu vých. práce s dieťaťom

Vychovávate
školského
internátu (1)

Obchodná
akadémia(Nábr.
K.Petroviča 1571,
Liptovský Mikuláš,
03101)

O. Multáňová, asistentka riadite a
(tel.: +421445541288, e-mail:
multanova@oalm.eu)

3.8.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie výchovno- vzdelávacej
činnosti pod a výchovného programu v čase mimo vyučovania,
vedenie mimoškolskej záujmovej činnosti, vytváranie vhodných
podmienok pre osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich záujmov,
potrieb, schopnosti a tvorivosti. Pomoc žiakom pri príprave na
vyučovanie, spolupráca s učite mi školy a zákonnými zástupcami.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.8.2022 o 08:00 hod v OA
Lipt. Mikuláš.

Vychovávate
špeciálnej
základnej školy
(1)

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

(tel.: +421911890055, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

8.9.2022

(-)

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

Dátum nástupu: 12.09.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
vychovávate om špeciálnej základnej školy
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Vychovávate /ka
(1)

Základná škola Miloša
Janošku(Čs. brigády č.
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

Vychovávate /ka
ŠKD (1)

Základná škola Janka
Krá a(Žiarska 679/13,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vŕtač (1)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

3.8.2022

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; životopis je potrebné zaslať vopred na email: zsbrigady@edu.mikulas.sk
výberové konanie sa uskutoční dňa 23.08.2022 o 08:00 hod. v
priestoroch školy

(tel.: +421445533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

6.9.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výchovná činnosť s deťmi

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

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

22.10.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Zdravotná sestra
(1)

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

(tel.: +4219917371359, e-mail:
zdravusek@goldenage.sk)

26.1.2022

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; uspokojovanie bio-psycho-soc. potrieb
klienta, hygiena, chystanie a podávanie liekov, aplikácia liečív,
injekcií, preväzy rán, meranie VF, zodpovednosť za chod smeny,
potrebné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ošetrovate stvo, stredná
zdravotnícka škola

Zdravotná sestra
(2)

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

Mgr. Jana Odskočová (tel.:
+421907732775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

30.3.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca zdravotnej sestry. Pracovný pomer
na dobu určitú, po roku a vzájomnej dohode doba neurčitá.
Pracovný čas: nepretržitá prevádzka 06.00 – 18.00, 18.00. – 06.000,
nočné služby. Mzda od: 850,- Eur/mes. (závisí od odbornej praxe) +
príplatky za prácu v noci, odpracované soboty a nedele, sviatok.

Zdravotná sestra
(2)

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

(tel.: +421911803031, e-mail:
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

22.11.2021

za mesiac (od
761)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

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

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie dielcom na klasickej vŕtačke,
rezanie závitov ručne aj strojom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Zdravotná sestra,
zdravotnícky
asistent (1)

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

(tel.: +4219917371359, e-mail:
milanova.petra@gmail.com)

12.11.2021

za mesiac (od
813)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; uspokojovanie bio-psycho-soc. potrieb
klienta, hygiena, chystanie a podávanie liekov, aplikácia liečív,
injekcií, preväzy rán, meranie VF, zodpovednosť za chod smeny

Zootechnik (1)

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

Ing. Tomáš Močáry (tel.:
+421904883513, e-mail:
tomas.mocary@gmail.com)

19.11.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinácia a dohliadanie na procesy v
živočníšnej výrobe, vedenie evidencie dokladov, riadenie
zamestnancov, zabezpečenie plynulej prevádzky na farme.

Zootechnik/čka
(1)

Ro nícke družstvo v
Pribyline(Pribylina ,
03242)

Ingrid Sochorová (tel.:
+421917114664, e-mail:
rdvpribyline@gmail.com)

1.8.2022

za mesiac (od
1200)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné zabezpečenie živočíšnej výroby
vedenie prevádzkových a centrálnych evidencii
organizačné zabezpečenie výroby na svojom úseku

Zubný asistent
(2)

Dental group LM, s. r.
o.(Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Tomas Buvala (tel.:
+421948486333, +421948486333,
e-mail: tomasrk@yahoo.es)

7.1.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubná starostlivosť

Zubný lekár (5)

Dental group LM, s. r.
o.(Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Tomas Buvala (tel.:
+421948486333, +421948486333,
e-mail: tomasrk@yahoo.es)

7.1.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubná starostlivosť

Zubár/ka (1)

MDDr. Kristína
Majdiaková(J. D.
Matejovie 542,
Liptovský Hrádok,
03301)

MDDR. Kristína Majdiaková majite (tel.: +421902585939, email:
kiki.majdiakova@gmail.com)

23.5.2022

za mesiac (od
2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúka práce v modernej zubnej
ambulancii , ktorá je vhodná aj pre absolventa - vybraného
uchádzača zaškolím. Klientom poskytujem komplexnú
stomatologickú starostlivosť - záchovnú stomatológiu, estetickú
stomatológiu, endodontické ošetrenie, protetické práce,
diagnostikovanie ochorení zubov a ústnej dutiny, navrhovanie
liečebných postupov, práca s modernými technológiami. Výška
mzdy je od 2000€ ( hrubom) v závislostli od dĺžky praxe.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Záhradník,
lesník, milovník
rastlín, pestovate
(2)

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

(tel.: +421903501763, e-mail:
zahradnictvo@hradok.net)

10.1.2022

za mesiac (od
780)

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

Zámočník zvárač (1)

SEDOZA, spol. s
r.o.(Beňadiková ,
Beňadiková, 03204)

Daniel Piovarči, riadite (tel.:
+421903310488, e-mail:
sedoza@sedoza.sk)

23.8.2022

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Zámočník zvárač (3)

TUBAU, a.s.(1. mája
724, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421907805900, e-mail:
guoth@tubau.sk)

16.2.2022

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Zástupca
manažéra
recepcie (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1320)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

52

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; pestovanie rastlín, kvetov, stromov,
architektúra, výsadba, údržba zelene

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke, zváračské práce.

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba zámočníckych prvkov pod a
výkresovej dokumentácie. Zváračský preukaz (nie je podmienkou),
potrebné ovládať zváranie.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; -spolupráca s CK
-spolupráca s rôznymi firmami
-vystavovanie zálohových faktúr, účtov, prijímanie zálohových
platieb
-poskytovanie informácií
-zasielanie cenových ponúk
-telemarketing

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Zástupca vedúcej
PJ COOP
Jednota
Smrečany (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Smrečany 50/
, Smrečany, 03205)

Údržbár (1)

Ing. Monika Hudcovičová (tel.:
+421443700257, e-mail:
monika.hudcovicova@lm.coop.sk)

8.8.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Gabriela Brnová (tel.:
+421915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

22.6.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Údržbár (1)

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

(tel.: +421914330028,
+421524710111, e-mail:
technik@hotelpermon.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske práce v hotelovom komplexe

Údržbár (2)

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

(tel.: +421905974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie zadaných údržbárskych
prác v určených prevádzkach - oprava a výmena elektrických
prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu ako aj
poškodeného nábytku. Preprava obchodného a iného tovaru zo
skladu na jednotlicé prevádzky, vrátane vykladania tovaru. Hotel
Grand****, Horské stredisko Jasná - prevádzky na svahu,
Demänovská Dolina.

Účtovník/čka,
Personalista/tka
(1)

Stredná odborná škola
polytechnická,
Demänovská cesta 669,
Liptovský
Mikuláš(Demänovská
cesta 669/, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Darina Beňová (tel.:
+421445521849, e-mail:
sekretariat@polytechnika.sk)

7.9.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 03.10.2022 ; samostatná odborná činnosť v oblasti
finančného a mzdového účtovníctva, plnenie úloh v oblasti
hospodárenia, účtovníctva, rozpočtovníctva a štatistiky,
spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy, sledovanie
legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby školy, riadne
evidovanie a účtovanie zverených účtovných dokladov,
komunikácia s rôznymi inštitúciami.

53

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - v čase neprítomnosti vedúcej predajne
zabezpečí plynulý chod predajne
- ovláda prácu s PC
- zabezpečuje spracovanie dennej a mesačnej uzávierky, odvod
hotovosti
- kontrola záručnej lehoty a kvality predávaného tovaru
- dodržiavanie hygienických a legislatívnych predpisov - práca v
pokladni,
- dokladanie tovaru do regálov,
- kontrola záručnej doby a správnosti cenoviek,
- obsluha zákazníkov a poradenstvo,
- udržiavanie čistoty a poriadku na predajnej ploche a v sklade,
- ďalšie činnosti, súvisiace s prácou v obchode
Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce a menšie opravy v
hotelovom zariadení.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Účtovníčka (1)

Ro nícke družstvo v
Pribyline(Pribylina ,
03242)

Ingrid Sochorová (tel.:
+421917114664, e-mail:
rdvpribyline@gmail.com)

27.4.2022

za mesiac (od
1100)

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

Čašník v Indickej
reštaurácii (10)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

1.3.2022

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha zákazníkov v Indickej
reštaurácii- prozákaznícky prístup
- príprava nápojov a miešaných nápojov a ich servírovanie
- práca s registračnou pokladňou
- vykonávanie pravidelných inventúr
- dodržiavanie HACCP a technologických štandardov či postupov
Pracovný čas:
krátky a dlhý týždeň spravidla 12- hodinové zmeny v závislosti
pod a potrebnosti a počtu ubytovaných hostí.

Čašník v Indickej
reštaurácií (10)

DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Ing. Ivana Jánošová (tel.:
+421905667444, e-mail:
ijanosova@personalista.sk)

23.2.2022

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha zákazníkov v Indickej
reštaurácií - prozákaznícky prístup
- príprava nápojov a miešaných nápojov a ich servírovanie
- práca s registračnou pokladňou
- vykonávanie pravidelných inventúr
- dodržiavanie HACCP a technologických štandardov či postupov
Pracovný čas:
krátky a dlhý týždeň spravidla 12- hodinové zmeny v závislosti
pod a potrebnosti a počtu ubytovaných hostí.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Čašník, servírka
(1)

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

Čašník, servírka
(1)

p. Timko (tel.: +421903508976, email: vedenie@hotelmnich.sk)

22.8.2022

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca čašníka/servírky na hoteli. Pracuje
sa väčšinou krátky, dlhý týždeň alebo pod a dohody.

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

Anton Mariak (tel.:
+421918665481, +421445208901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

2.5.2022

za mesiac (od
766)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov na reštaurácií, práca s
pokladňou, hmotná zodpovednosť, dodržiavanie HACCP. Miesto
výkonu je Hotel SOREA MÁJ.

Čašník, servírka
(2)

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

Adrián Baláž (tel.:
+421944741955, e-mail:
info@lupicki.com)

22.6.2022

za mesiac (od
1200)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca čašníka v hotelovej reštaurácií.

Čašník, servírka
(2)

Borová Sihoť, s. r. o.(K
sihoti 201/1, Podtureň,
03301)

(tel.: +421911433341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

13.6.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí, prijímanie objednávok,
podávanie nápojov, ich príprava....

Čašník, servírka
(2)

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

(tel.: +421914330030,
+421524710111, e-mail:
gastro@hotelpermon.sk)

28.3.2022

za mesiac (od
762)

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)

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

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

23.11.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí hotelovej reštaurácie,
champagne baru, objednávka a servis jedál, príprava
alkoholických a nealkoholických studených a teplých nápojov,
servis vína a champagne, zúčtovanie na registračnej pokladni

Čašník, servírka
(2)

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

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

21.7.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí hotelovej reštaurácie,
champagne baru, objednávka a servis jedál, príprava
alkoholických a nealkoholických studených a teplých nápojov,
servis vína a champagne, zúčtovanie na registračnej pokladni

Čašník, servírka
(2)

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

(tel.: +421918665481,
+421445208901, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

22.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

55

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha klientov na reštaurácii, prípadne v
iných spoločných priestoroch hotela, práca s pokladňou, hmotná
zodpovednosť, dodržiavanie HACCP,
potrebné hygienické minimum (nevyučený), zdravotný preukaz

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník, servírka
(2)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina 80,
Demänovská Dolina,
03101)

Čašník, servírka
(2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka
hotela (tel.: +421918665470,
+421445591662, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií - bufetové
stoly, nastieranie, debarasovanie, príprava strediska. Základná
mzda 739 € + príplatky. Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., 17:00 21:00 hod.

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

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

23.5.2022

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov príprava káv,
príprava palaciniek

Čašník, servírka
(3)

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

Kudelová Magdaléna (tel.:
+421905974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

4.5.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(4)

SOREA, spol. s
r.o.(Hotel SNP,
Demänovská Dolina 80,
Demänovská Dolina,
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka
hotela (tel.: +421918665470,
+421445591662, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021

za mesiac (od
855)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií a v aperitív
bare, práca s registračnou pokladnicou, hmotná zodpovednosť,
organizovanie práce čašníkov. Základná mzda 855 € + príplatky.
Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., od 17:00 - 21:00 hod.

Čašník, servírka
reštaurácia (4)

Grand hotel Permon,
s.r.o.(Pribylina 1336,
Pribylina, 03242)

Adamcová Zuzana prevádzkárka (tel.:
+421914330728, e-mail:
prevadzka@hotelpieris.sk)

20.6.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjmanie objednávok, poskytovanie rád
pri výbere pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov
a nápojov, výroba nápojov pod a receptúr a ich servírovanie,
účtovanie a vedenie pokladne. Miesto výkonu je Hotel Pieris Podbanské.

Čašník/Servírka
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
*** Barbora 73/, Vyšná
Boca, 03234)

Alena Orininová (tel.:
+421918777206, e-mail:
prevadzkar@hotelbarbora.sk)

17.6.2022

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/Servírka
(1)

NVB Invest, a. s.(651 ,
Nižná Boca, 03234)

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

10.8.2022

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/barman
(2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
940)

Stredné odborné
vzdelanie

56

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva všetky práce súvisiace s
obsluhou zákazníkov v reštaurácií, podáva informácie o
ponúkaných jedlách, starostlivosť o klientov, účtovanie cien.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi.
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel stolovania a
obsluhy hostí. Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich
vybavovanie. Zodpovednosť pri práci s pokladňou (hotovosť,
platobné karty). Zodpovednosť za správne vedenie fyzických
inventúr. Udržiavanie čistoty prevádzky.
Dátum nástupu: 30.09.2022 ; Do nášho mladého kolektívu h adáme
kolegu/kolegyňu do našej reštaurácie - obsluha v reštaurácii
formou a la carte zameranej na kuchyňu slovenskej koliby. Pracuje
sa dlhý-krátky týždeň, prípadne na základe dohovoru.

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník/čašníčka v
hotelovej
reštaurácií (1)

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

Čistič PVC
plachiet a
montážnik (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

20.7.2022

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

BREMOX solution, s.
r. o.(Liptovský
Mikuláš , 03101)

Ing. Marta Kubáňová (tel.:
+421908525225, e-mail:
info@bremox.sk)

5.9.2022

za hodinu (od
4)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Šička (1)

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

Katarína Ábelová (tel.:
+421915697829, e-mail:
katarina.abelova@intertechnic.sk
)

30.5.2022

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Školský
psychológ (1)

Stredná odborná škola
stavebná(Školská 8,
Liptovský Mikuláš,
03145)

Ing. Jana Ursínyová, riadite ka
školy (tel.: +421905632867,
+421445522936, e-mail:
j.ursinyova@sosslm.sk)

17.5.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Individuálne a skupinové psychologické
služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania
žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy,
starostlivosť o žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, zdravotne
znevýhodneným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia, odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej
diagnostiky, poradenstvo, psychoterapie, prevencie a intervencie k
žiakom s osobitným zrete om na proces výchovy a vzdelávania.

Školský
psychológ (1)

Základná škola Miloša
Janošku(Čs. brigády č.
4, Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

3.8.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; životopis je potrebné zaslať vopred na email: zsbrigady@edu.mikulas.sk
výberové konanie sa uskutoční dňa 23.08.2022 o 08:00 hod. v
priestoroch školy

Školský
psychológ (1)

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

(tel.: +421911890055, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

8.9.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.10.2022 ; odborná činnosť školského psychológa
- psychologická diagnostika a poradenstvo pre žiakov špeciálnej
základnej školy,
10h/týždeň
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - privítanie a obsluha hostí v hotelovej
reštaurácií, prijímanie objednávok, ich vybavovanie a vyúčtovanie,
- poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov,
- dodržiavanie zásad HACCP pri práci a správnych zásad
stolovania,
- prijímanie a riešenie prípadných reklamácií,
- debarasovanie použitého riadu,
- práca s pokladňou,
- zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení
Dátum nástupu: 26.09.2022 ; Náplň práce: Čistenie PVC plachiet,
občasná montáž hál (pod a potreby)
Pracovná doba: PO-PIA: 8:00-14:00h
Práca je vhodná prevažne pre mužov z dôvodu vyššej manuálnej
záťaže.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava materiálu
- obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 08.09.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 09.09.2022 o 07:02

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Špecialista vo
výskume a vývoji
v kožiarskej a
obuvníckej
výrobe (1)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

PhDr.Tomková Stanislava / HR
manažér (tel.: +421445477160, email: s.tomkova@slovtan.sk)

17.8.2022

za mesiac (od
1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.01.2023 ; 1. vedenie a koordinácia výskumných
a vývojových činností v procesoch spracovania kože 2. prijímanie,
plánovanie a realizácia výskumu a vývoja vzorových objednávok
(vzoriek) 3. zlepšovanie chemických a fyzikálnych procesov
spracovania kože 4. riešenie špecifických úloh v oblasti výskumu a
vývoja spracovania kože uplatnite ných vo výrobnom procese,
zvyšovanie efektívnosti výroby .

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viet Do Huu (tel.: +421944092019,
e-mail: bosaisro@gmail.com)

3.5.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava ázijských jedál a špecialít.

Šéfkuchár v
hotelovej kuchyni
(1)

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

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

6.9.2022

za mesiac (od
760)

Stredné odborné
vzdelanie

58

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - plná zodpovednosť za chod kuchyne
- vytváranie jedálneho lístka
- zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál
- dodržiavanie správnych technologických a kvalitatívnych
postupov pod a európskych štandardov a dodržiavanie predpisov
HACCP
- kalkulácia cien používaných ingrediencií a stanovenie
optimálnych cenových relácii pre jedálny lístok
- príprava technologicky a vedomostne náročnejších jedál
- organizovanie práce kolektívu zamestnancov kuchyne
- zodpovednosť za skladové zásoby surovín a ich objednávanie, za
inventár kuchyne
- doh ad nad správnym aranžovaním a estetikou podávaných jedál

