Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Administratívny
pracovník/čka (1)

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

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

dohodou (-)

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

Animátorka /
animátor (1)

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

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

dohodou (-)

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

1

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; firemná evidencia, skladové hospodárstvo, komunikácia s
úradmi, príprava podkladov pre účtovníctvo, mesačné evidencie, práca s PC, ...
znalosť anglického jazyka - pokročilý,
vodičský preukaz výhodou

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)
Asistent
obchodného
vedúceho (5)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Lucia Gáliková(M. M.
Hodžu 22, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.
Lucia Gáliková (tel.:
+421918626427, e-mail:
asistentgalikova@gmail.com)

Mzda - forma
(od-do)
dohodou (-)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v mladom kolektíve udí vhodná ako privyrobenie si
popri škole, ne/zamestnaní alebo ako hlavná činnosť.
- vhodnejšie pre uchádzača od 18 rokov
Náplň práce: personalistika, chod kancelárie, komunikácia, administratíva, práca
na PC
- Plat: 150-700 € pod a výberu privyrobenia alebo ako hlavná činnosť
- možnosť kariérneho postupu
V prípade záujmu poslať životopis s tel. kontaktom na mail: galiklucia@gmail.com
Ak sa vám od nás nikto neozval je možné, že váš životopis neprišiel. Pošlite ho ešte
raz. Ďakujem

Asistent
ošetrovate a (2)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ).

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

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka
požadované absolvovanie kurzu opatrovania v rozsahu 220 hodín

2

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Asistent/ka pre
zahraničný
nákup/import (1)

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

Autoklampiar (1)

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

dohodou (-)

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

Autoservis AES,
s.r.o.(Štefánikova 2317,
Lipt. Mikulá, 03101)

(tel.: 0905 309 055, 044/5521 214,
e-mail: lrakyta@autoservisaes.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava karosérií po havárii - zváranie
zváračský preukaz podmienka

Automechanik
(1)

Ľubomír Uhel - AUTOMOTO-DIELYSERVIS(Hurbanova
2073/11, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0905 357 963, e-mail:
l.uhel@autouhel.sk)

za hodinu (4 4,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava motorových vozidiel

Automechanik
(2)

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

(tel.: 0905 802 231, e-mail:
riaditel@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba a oprava motorových vozidiel

3

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent/ka pre zahraničný nákup/import
spracovanie a vedenie agendy nákupu, vyjednávanie cien, kontrola faktúr, logistika,
tvorba obalov, testovanie produktov
znalosť anglického jazyka aktívne, logistika, vyhodnocovanie ponúk zo zahraničia,
vedenie agendy nákupu, vyh adávanie nových dodávate ov,
znalosť sortimentu chovate ských potrieb, fakturácie, skladové hospodárstvo, dobré
org. schopnosti aj pod časovým tlakom
je potrebné zaslať žiadosť+životopis+motivačný list v SJ aj AJ na pam@tatrapet.sk

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Automechanik elektromechanik
(1)

Marian Dzuriak
DZUSO(Hollého 813/5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Tomáš Dzuriak (tel.:
+421905839351, e-mail:
tomo.dzuso@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Barman/ka (4)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Barmanka /
Barman (1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 6
mesiacov

Brúsič (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

4

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava osobných motorových vozidiel

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v bare, starostlivosť o zákazníka.
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 09.01.2018 o 9:00
hod,. č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava čapovaných, miešaných, horúcich a studených
nápojov v reštauračnom bare. Príprava a distribúcia nápojov pre čašníkov a
čašníčky pod a objednávok. Roznos hotových jedál a upratovanie stolov. Účtovanie.

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie súčiastok nagu ato na klasickej brúske.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Business travel
consultant (1)

LIPTOUR cestovná
kancelária, spol. s
r.o.(Štúrova 1036/32,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Jana Lipovská Štiavnická
(tel.: +421445514141, e-mail:
liptour@liptour.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v IATA cestovnej kancelárii na oddelení predaja
leteniek/zájazdov, práca s rezervačnými systémami v anglickom a nemeckom jazyku
– požadovaná znalosť minimálne jedného z nich slovom aj písmom, znalosť ďalšieho
jazyka vítaná.
Práca je vhodná pre udí, ktorí h adajú dlhodobé perspektívne zamestnanie s
možnosťou kontinuálneho vzdelávania sa v cestovnom ruchu a osobného profesného
rastu. Prax v predaji leteniek v IATA kancelárii a cestovate ské skúsenosti sú
výhodou.

CNC frézar (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • nastavenie CNC stroja a zoradenie nástrojov (3- a 5- osé
obrábacie centrá, systém Heidenhein, Sinumerik)
• nameranie opracovávaného materiálu
• v prípade potreby naprogramovanie chýbajúcich operácií
• výroba dielu pod a predloženej výkresovej dokumentácie
• pomeranie a kontrola vyrobeného dielu

Chovate
hovädzieho
dobytka, krmič
(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie HD, pomocné práce- čistenie priestorov, vývoz
mašta ného hnoja a zhrňovanie, obsluha kŕmneho voza; prax je vítaná, požadujeme
VP sk. T, strojnícky preukaz. Kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý
prístup.

Chyžná (1)

KLAR, s.r.o.(1. mája
117, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Katarína Glavová (tel.:
+421903640471, e-mail:
hotel@klar.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb, salónikov

Chyžná (1)

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

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

za mesiac
(460 - 480)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná- upratovanie chát, exteriéru pri chatách- gril,
terasa a pod. Uvedené pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- mentorované
zamestnávanie- UoZ do 25 rokov, min. 3 mesiace v evidencii UoZ; UoZ do 29 rokov,
min. 6 mesiacov v evidencii UoZ.

Chyžná (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Chyžná (1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(FIS Hotel ,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, reštaurácie a spoločných priestorov v
štvorhviezdičkovom hoteli Fis v Jasnej.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Chyžná (1)

SOREA spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná
starostlivosť o čistotu v penzióne, kempe, detskej hale a vonkajšej časti areálu

Chyžná (2)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Chyžná (2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná
-upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a ostatných pridelených
priestorov,
starostlivosť o zverené izby, vrátane výmeny postelnej bielizne
stredoškolské vzdelanie bez maturity, prax na pozícii min. 1 rok, znalosť po ského a
ruského jazyka výhodou, profesionálny a zodpovedný prístup k práci,
príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, samostatnosť, ústretovosť, časovú
flexibilitu, dobrý zdravotný stav
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

Chyžná (2)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a
ostatných pridelených priestorov
- Starostivosť o zverené izby, vrátane výmeny poste nej bielizne
Stredoškolské vzdelanie bez maturity, prax na pozícii min. 1 rok, znalosť ruského a
po ského jazyka výhodou, profesionálny a zodpovedný prístup k práci, príjemné
vystupovanie, komunikatívnosť, samostatnosť, ústretovosť, časová flexibilita, dobrý
zdravotný stav. Výhodou je trvalý pobyt v okolí. Ubytovanie neposkytujeme.

Chyžná (2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; chyžná
upratovanie a starostlivosť o zverené hotelové izby, výmena, triedenie, kontrolovanie
bielizne, upratovanie spoločných priestorov hotela
zodpovednosť, pracovitosť
aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a
ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o zverené izby, vrátane výmeny
poste . bielizne atď. Práca aj cez víkendy a sviatky. Práca na hlavný pracovný
pomer.

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a
ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o zverené izby, vrátane výmeny
poste . bielizne atď. Práca aj cez víkendy a sviatky. Práca na hlavný pracovný
pomer.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Chyžná (3)

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

Mgr. Diana Kupková (tel.:
+421917431600, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných a
ostatných používaných priestorov v ubytovacích zariadeniach.
Vykonávanie dohodnutých upratovacích činností (vysávanie, utieranie prachu,
vynášanie odpadkov, výmena poste nej bielizne, umývanie okien a toaliet).
Zabezpečovanie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch.
Dodržiavanie hygienických štandardov.
Výmena a dopĺňanie hygienických potrieb.
Prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne.

Chyžná - Jasná,
Hotel
Ostredok*** (2)

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
prevadzka@ostredok.sk)

za mesiac
(500 - 800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ***, Demänovská Dolina, Jasná príjme na
TPP chyžnú/gazdinú. Hodinová mzda + mesačne odmeny za pracovný výkon.
Mzda/mes. od 500 vyššie. Celoročná prevádzka (zimná-letná sezóna). Práca
vykonávaná v čistom a suchom prostredí hotelových izieb, recepcie, wellness.
Možnosť ubytovania zdarma priamo v hoteli + iné benefity.

Chyžná v hoteli v
Jasnej,
vynikajúce
platové
podmienky (2)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Cukrár,
cukrárka (2)

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

Ivona Uhliarová (tel.:
+4210908915829, fax:
044/5222360 ,tel., e-mail:
iuhliarova@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárskych polotovarov a hotových výrobkov

Cukrár/ka (1)

Pralinka+,
s.r.o.(Liptovský
Trnovec 252, Liptovský
Trnovec, 03101)

(tel.: 0905 668 529, 044/5520938)

za mesiac
(600 - 700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba zákuskov, toriet

Cukrár/ka (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel Tri
Studničky**** 1,
Demänovská Dolina,
03101)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Cukrársky
expedient/ka (2)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

7

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava cukrárenských výrobkov, zákuskov, sladkých a
múčnych jedál a špecialít kuchyne v štvorhviezdičkovom hoteli pod a pokynov
šéfkuchára,
- podie anie sa na zabezpečovaní gastronomických spoločenských podujatí,
inventarizácii tovaru a materiálu atď.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Expedícia hotových cukrárskych polotovarov a výrobkov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

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 ; delič vstupného materiálu, SŠ - strojárskeho resp.
príbuzného zamerania výhodou,
zodpovednosť, spo ahlivosť, svedomitosť, precíznosť
manuálna zručnosť,
dochví nosť, nekonflitnosť, flexibilita

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca v špedičnom programe,
- riadenie a koordinácia práce vodičov,
- komunikácia so zákazníkmi v EÚ, aktívne vyťažovanie vlastných vozidiel.

Delič vstupného
materiálu (2)

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

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

Dispečer (-ka )
(1)

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

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

Dojič/ka (1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje,
starostlivosť o poriadok v dojárni. Prax vítaná; kladný vzťah k zvieratám,
zodpovedný a spo ahlivý prístup.
Pracovný čas: 4:00 hod.-8:00 hod.; 12:00 hod.-16:00 hod.; 20:00 hod.-24:00 hod.

Dokladač tovaru
- privyrobenie
december Liptovský
Mikuláš (10)

MAHAX Slovakia, s. r.
o.(1.Mája 19, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Daša Motúzová (tel.:
+421948867761, e-mail:
cv@mahax.sk)

za hodinu
(3,53 - 3,53)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných a zodpovedných zamestnancov na
dokladanie tovaru v obchodnej sieti
- zabezpečenie vyloženia a dokladania tovaru pod a štandardov a požiadaviek
- dbať na čistotu regálov, boxov
- úprava regálov
- práca na zmeny, možnosť výberu

Elektrikár (2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

8

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Elektrikár so
zameraním na
slaboprúd (1)

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

(tel.: 0903 810 282, e-mail:
sedoza@stonline.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Elektroinžinier
projektant (1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; projektovanie sietí vysokého a nízkeho napätia, inžinierska
činnosť súvisiaca s vybavením stavebného povolenia projektovaných stavieb
potrebné elektrotechnické vzdelanie s maturitou
orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom zákone,
potrebná znalosť programu AutoCad,
vodičský preukaz typu B,
záujem o osobný rozvoj, elektrotechniku, informačné technológie, prácu s uďmi a
cestovanie vrámci SR
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 08.12.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Elektromechanik
(4)

IN - CITY Manpower,
s. r. o.(Pálenica 53/79 ,
Liptovský Hrádok,
03317)

(tel.: 0908 924031, e-mail:
kaliska@incitysro.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž,
jemná montáž, krimpovanie kontaktov na káble, premeriavanie, spájkovanie,
zostavovanie a montáž elektrotech. výrobkov, zapojenie meracích, ovládacích
prístrojov.
Potrebná je manuálna zručnosť / jemná motorika, vhodné aj pre absolventov.
Pracovná zmluva na dobu určitú 1.1.2017 do 31.10.2017 so skúšobnou dobou 3
mesiace, práca na 2 zmeny - vyučený elektromechanik vítaný, prax v elektro odbore
vítaná.
Pred pohovorom v spoločnosti Eltek prosím kontaktovať: p. Kaliská t.č.: 0908 924
031 e-mail: kaliska@incitysro.sk

Elektromechanik
(6)

IN - CITY Manpower,
s. r. o.(Pálenica 53/79 ,
Liptovský Hrádok,
03317)

(tel.: 0908924031, e-mail:
kaliska@incitysro.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná zmluva na dobu určitú do 31.12.2017 so
skušobnou dobou 3 mesiace, práca na dve zmeny, prax vítaná.
Práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre elektrotechnické výrobky a
systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž, jemná montáž, krimpovanie
kontaktov na káble, premeriavanie, spájkovanie, zostavovanie a montáž elektrotech.
výrobkov, zapojenie meracích, ovládacích prístrojov. Práca vhodná pre ženy aj
absolventov.

9

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár so zameraním na slaboprúd
požadovaná prax 3 roky
potrebný §22-samostatný elektrotechnik

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Elektromontážni
k (1)

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

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

Elektromontér
(2)

BELLA - ELEKTRO,
s.r.o.(Borbisova 2/417,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vladimír Bella (tel.:
+421910649135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk)

Elektroprogramá
tor (1)

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

Elektrotechnik stavebný a
prevádzkový
elektrikár (10)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba softvéru pre PLC a HMI systémy.
Tvorba softvéru pre priemyselné roboty ABB, KUKA.
Navrhovanie a realizácia automatizovaných výborných procesov.
Spracovávanie podkladov pre zapájanie el. zariadení.
Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu.
Tvorba technickej dokumentácie.
Oživovanie zariadení a uvádzanie zariadení do prevádzky.
Skúšky a testy zariadení a liniek.

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

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

za mesiac
(567 - 600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Expedient (1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie a príprava hotových výrobkov na rozvozné linky,
nahrávanie objednávok a dodacích listov
základy práce s PC, dobrý zdravotný stav

Expedientka (1)

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

Miriam Zuzaniaková (tel.:
+421907888234, e-mail:
mzuzaniakova@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie a expedovanie výrobkov na rozvozné linky,
nahrávanie dodacích listov do počítača

10

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce pod a konštrukčnej dokumentácie
a elektrických schém.
Elektrické zapájanie rozvádzačov pre riadenie zariadení.
Oživenie a skúška zariadení.
Vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalácie - elektromontáže.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Fakturant/ka
odbytu (3)

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

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

dohodou (-)

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

Gastroenterológ Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (2)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Hlavný/á
čašník/čka (2)

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

(tel.: +421 917 160 266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

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

11

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Fakturant/ka odbytu
znalosť fakturácie, administratíva, DPH
potreba znalosti účtovného programu
predaj chovate ských potrieb aj živého, komunikácia so zákazníkmi, vedenie agendy

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozde ovanie úloh na pracovisku, zodpovednosť za plynulý
chod reštaurácie a baru.
Obsluha zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou,
aktívny predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov.
Potrebná: flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci,
zodpovednosť, komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Horizontár (1)

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

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

Hotelový
recepčný (2)

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

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

Hotelový
recepčný/
recepčná Jasná,
Hotel
Ostredok*** (2)

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Inzertný
manažér/
samostatný
obchodník (1)

Petit Press, a.s. divízia
týždenníkov, odštepný
závod(Nám.
oslobodite ov 32,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

za hodinu
(3,5 - 4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
prevadzka@ostredok.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ***, Demänovská Dolina, Jasná príjme na
TPP recepčného/recepčnú. Hodinová mzda + mesačné odmeny za pracovný výkon.
Mzda/mes. od 600 vyššie. Celoročná prevádzka (zimná-letná sezóna). Práca
vykonávaná v čistom a suchom prostredí recepcie, wellness. Možnosť ubytovania
zdarma priamo v hoteli + iné benefity.
Pracovná náplň:
- zabezpečenie chodu recepcie;
- komunikácia s hosťami;
- ubytovanie a odubytovanie hostí;
- poskytovanie informácií hosťom;
- udržiavanie poriadku na pracovisku;
- program Horec.

(tel.: 0915 885 289, e-mail:
marek.juris@petitpresss.sk)

(-)

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 ; Do nášho obchodného tímu h adáme šikovného
obchodníka! Na tejto pozícii budete mať na starosti predaj inzertného priestoru v
našich periodikách.
ZODPOVEDNOSŤ ZA:
1. Predaj inzertného priestoru a zodpovednosť za plnenie obchodného plánu.
2. Udržiavanie a rozvíjanie obchodných vzťahov s obchodnými partnermi.
3. Komunikácia s klientmi, tvorba mediaplánov, exekutíva a administrácia s tým
spojená.
4. Akvizícia nových klientov.
5. Pravidelný reporting.
6. Spolupráca s ostatnými oddeleniami vo vydavate stve.
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Inštalatér (15)

MADMAZEL, s. r.
o.(1.mája 1207/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Inštalatér (15)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Inštalatér (4)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Inštalatér (8)

MADMAZEL, s. r.
o.(1.mája 1207/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatér
inštalácie vody, kúrenia
práca s výkonom práce pre celú SR
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 15.01.2018 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Inštruktor/ka
sociálnej
rehabilitácie (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ). Požadujeme vysokoškolské vzdelanie
študijný odbor sociálna práca.

Kaderník (4)

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

(tel.: 0907 720 085, e-mail:
livia.stefankova@phoenixq.eu)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kaderníčka
potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky

Klientský
poradca - Lipt.
Mikuláš, Lipt.
Hrádok,
Ružomberok (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; * Láka Vás práca vo finančnom poradenstve?
* Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas?
* Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného
zamestnávate a?
* Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS
Vašou úlohou bude:
• Vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby
klienta,
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti,
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.
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Konštruktér (1)

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

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

dohodou (-)

Krajčír/ka (1)

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

(tel.: 0918 343 762, e-mail:
janabadanova@gmail.com)

Kuchár (1)

Martin
Černoch(Hradná 340,
Liptovský Hrádok,
03301)

Eva Cernochova (tel.:
+421915806771, e-mail:
info@lhpoint.sk)

Kuchár (1)

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

(tel.: 0905 963 068)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prax nie je nutná, kuchyňa nie je minutková, plat dohodou.

Kuchár (2)

LIPTOVIA,
a.s(Magurka 23,
Partizánska Ľupča,
03215)

Ing. Tatiana Huttová (tel.:
+421905866654, e-mail:
huttova@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práce na horskej chate - varenie, obsluhovanie, drobné
údržbárske práce

Kuchár (2)

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

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

za mesiac
(1100 - 1400)

Stredné odborné
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie konštrukčného riešenia výrobkov,
komponentov a zostáv.
Vypracovanie výkresovej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie.
Projektovanie a kreslenie pod a zadaných špecifikácií.

za mesiac (od
218)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie bytových doplnkov, konfekcie, výroba darčekových
predmetov; kreativita, ústretovosť, tvorivosť. Pracovná pozícia je vhodná pre UoZ
so ZP.

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

14

aspoň 1
rok

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár so znalosťami minútkovej kuchyne, znalosť s
prípravou pizze vítaná. Varenie obedového menu.
Pracuje sa krátky-dlhý týždeň.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár ako aj samostatný kuchár, pizziar.
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Kuchár (okrem
šéfkuchára) (1)

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

(tel.: 0905 963 068, e-mail:
recepcia@chatatrinec.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (2)

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

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

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

Kuchár (okrem
šéfkuchára) (2)

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

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

za hodinu
(3,5 - 4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár - Jasná,
Hotel
Ostredok*** (3)

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
prevadzka@ostredok.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na pozíciu
kuchár na TPP/dohoda/brigádne.
Prax nutná aspoň 1 rok.
Zamestnanecké ubytovanie zdarma + iné benefity.

Kuchár - hotel
Barbora (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Barbora 0, Vyšná Boca,
03234)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba teplých jedál pre hostí, svadby, rodinné oslavy,
firemné oslavy, obsluha ve kokapacitných kuchynských strojov, vrátane
technologických postupov, riadenie výroby jedál na zverenom úseku, tvorba
jedálneho lístka a kalkulácie cien.

Kuchár - hotel
Repiská (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Demänovská
Dolina 0, Demänovská
Dolina, 03251)

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba teplých jedál pre hostí, svadby, rodinné oslavy,
firemné oslavy, obsluha ve kokapacitných kuchynských strojov, vrátane
technologických postupov, riadenie výroby jedál na zverenom úseku, tvorba
jedálneho lístka a kalkulácie cien.
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie stravovania

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka
príprava raňajok, obedového menu, minútková kuchyňa, jedlá studenej kuchyne
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 09.01.2018 o 13:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Mzda - forma
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Kuchár - Žiarska
dolina (1)

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

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

za mesiac (od
800)

Kuchár /
Kuchárka (4)

Asterias
s.r.o.(Prekážka
1473/22, Liptovský
Hrádok, 03301)

Marián Hurík (tel.:
+421948888892, e-mail:
majkohurik@gmail.com)

Kuchár,
kuchárka (2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kuchár, pomocný
kuchár (2)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a výdaj jedál

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava gréckych jedál: burger, cestoviny, pizza, šaláty,
grécke špeciality na grile

Panagiotis Batsikostas (tel.:
+421903545983, e-mail:
info@hellas.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál pod a ponuky

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchárgastronomický
dizajnér (1)

Ivanove Minútky, s. r.
o.(1. mája 1959/23,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0940 801 075, e-mail:
ivanoveminutky@gmail. com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie, food- design (gastronomický dizajn), príprava pre
fotografa, prax v zahraničí ako kuchár 5 rokov. Znalosť práce s PC: Word, Excel;
znalosť anglického, ruského a talianského jazyka na vysokej úrovni. Potrebné
osvedčenia: Certifikát kuchára 4 kategórií, Certifikát su- šéfa (kuchár 5 kategórií)

Kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0915 216 208, 044/5472903,
e-mail:
amajerciakova.esslm@gmail.com)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Úprava mäsa na kuchynské spracovanie, obsluha
viacúčelového ve kokapacitného kuchynského stroja na výrobu pokrmov, výroba a
výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne, výroba
a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárenských výrobkov, výroba teplých
múčnikov. Samostatné preberanie objednávok.
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Kuchár/ka (1)

Ing. Kvetoslav
Staroň(Reštaurácia
MUSTANG,
Demänovská cesta 79,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 00421 905 252515, e-mail:
kvetoslavstaron@gmail.com)

za mesiac
(500 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (1)

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

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

za mesiac
(480 - 650)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Demäno
vská cesta 669,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0905 738 863, e-mail:
geskova@polytechnika.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár/ka v kuchyni
potrebný výučný list v odbore, zdravotný preukaz

Kuchár/ka (10)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Len UoZ, ktorí spĺňajú naše požiadavky: 7-8 rokov prax v
hoteli**** alebo v hoteli*****, nutná prax v zahraničí, ovládanie etnickej kuchynet.z. ruskej, ukrajinskej, litovskej, francúzskej; znalosť ruského a anglického jazyka
na komunikatívnej úrovni. Znalosť medzinárodnej kuchyne, samostatnosť,
flexibilnosť a kreativita.

Kuchár/ka (2)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 09.01.2018 o 9:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

Kuchár/
Šéfkuchár/ka (1)

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

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/Šéfkuchár/ka
potrebná prax - nie je vhodné pre absolventa
dosiahnuté vzdelanie: min. stredná odborná škola - výučný list

Kuchárka (1)

Stredná odborná škola
elektrotechnická(Celin
y 536, Liptovský
Hrádok, 03315)

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905, e-mail:
Stefania.Porubanova@soselh.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie postupov výroby a výdaja bežných teplých
jedál v školskej kuchyni.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; Porcovanie a výdaj stravy, udržiavanie čistoty a
poriadku v kuchyni, príprava raňajok, desiatej a olovrantov.
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 18.12.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Jedná sa o polovičný pracovný úväzok.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Kŕmenie
hoväzdieho
dobytka a
zásobovanie v ŽV
(1)

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

(tel.: 0903 534 725, e-mail:
pdlm@szm.sk)

za mesiac (od
1000)

Lakovač (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Lekár - internista
(3)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára na internom oddelení

Lisovač (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie lisovacej linky,
- výmena nástrojov v lisovacích linkách pod a druhu výrobku,
- nastavovanie lisu a rovnačky na ovládacích paneloch pod a daného druhu
výrobku,
- vypnutie/zapnutie lisovacej linky,
- kontrolovanie kvality hotových výrobkov,
- odloženie vzniknutého odpadu z lisovania.

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; kŕmenie hovädzieho dobytka a zásobovanie v živočíšnej
výrobe

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 2
roky

Manažér
logistiky (1)

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

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

dohodou (-)

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

Manipulant/
páskovač (2)

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

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

za mesiac
(650 - 700)

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

Masér wellness
paradise (3)

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

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
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Popis miesta
Dátum nástupu: Ihneď ; - implementovať logistické činnosti tak, aby bol tovar
dodaný zákazníkovi včas
- riadenie nákupu
- riadenie skladovania
- riadenie expedície
- optimalizácia všetkých procesov logistiky
- sledovanie všetkých procesov logistiky
- vyhodnocovanie všetkých procesov logistiky
- znižovanie nákladov, hlavne v oblasti nákupu a služieb

Dátum nástupu: Ihneď ; • ukladanie a balenie vyvalcovaných profilov pod a
baliaceho predpisu
• páskovanie uložených profilov
• pílenie dreva (pre potreby balenia profilov)
• prevezenie hotových výrobkov do skladu
• pripravenie polovýroby, určených na pokovovanie, na vozíky
• prevezenie polovýroby na pokovovanie
• výkon ďalších súvisiacich činností
zmeny: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00
Osobnostné predpoklady:
• vyučený, resp. SŠ - strojárskeho resp. príbuzného zamerania výhodou
• zodpovednosť, spo ahlivosť, svedomitosť, precíznosť
• manuálna zručnosť
• dochví nosť, nekonfliktnosť, flexibilita

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér wellness Paradise
Realizue odborné pracovné masérske činnosti a rehabilitačné procedúry. Zároveň
sa podiela na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii na základe rozsahu a
obsahu získaného vzdelania.
Znalosť masáží s certifikátmi rôzneho druhu, znalosť thajskej masáže výhodou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Masérka
tradičnej thajskej
masáže (2)

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

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

Mechanik (1)

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

(tel.: 0905 466 519, e-mail:
pneumototechnalm@stonline.sk)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Montážnik (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník (10)

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

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

Montážny
pracovník v
Liptovskom
Hrádku (10)

AVV EUROPE,
a.s.(Pálenica 53/79 ,
Liptovský Hrádok,
03317)

Montážny
robotník (25)

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

dohodou (-)

Požadované
vzdelanie
Základné
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérka tradičnej thajskej masáže
potrebný diplom tradičnej thajskej masáže absolvovaný v thajsku
potrebná 2. ročná prax
Dátum nástupu: Ihneď ; Pneuservisná činnosť, drobné opravy, výmena filtrov,
oleja...

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž strojov na výrobnej linke.

(-)

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.

Ing. Zuzana Molčanová (tel.:
+421917489713, e-mail:
z.molcanova@avveurope.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v trojzmennejj prevádzke
- samostatné vykonávanie úkonov vo výrobnom procese - montáž, vizuálna
kontrola, testovanie
- zodpovednosť za pridelenú úlohu v rámci výrobného procesu,
- dodržiavanie technologických výrobných postupov

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

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

dohodou (-)

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.

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia vody, kúrenia. Vodičský preukaz sk. B
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Murár (1)

Ján Teke (Liptovská
Porúbka 449,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0905 356 900, 0905 337 173,
e-mail: jonno131@azet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Murár (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Murár, murárobkladač (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Murár, obkladač
(2)

ECO TECHOLOGY
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 137,
Liptovská Porúbka,
03301)

Daniela Joobová (tel.:
+421911220131, e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Murár-obkladač
(2)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

(tel.: 0908 526 642, e-mail:
gejdos.jozef@gevos.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; murár, murár- obkladač

Mäsiar (1)

Juraj Krá
Centrum(Kuzmányho
8, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 703 370)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kostiť, porcovať mäso. Požadovaná prax: 1-2 roky; VP sk.
B

Nastavovač a
obsluha
kovoobrábacích
strojov inde
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

za hodinu (od
4,26)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár
Odborná činnosť v stavebných a murárskych prácach

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár
murárske, stavebné, pomocné práce
Dátum nástupu: Ihneď ; Murár-obkladač
potrebné vodičské oprávnenie B
Dátum nástupu: Ihneď ; murárske a obkladačské práce všetkého druhu

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC
ohýbanie,
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač,
mechanik NC strojov,
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 15.11.2017 o 9:00 hod. v
zasadačke č. 101+ potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Nastavovač a
obsluha
kovoobrábacích
strojov inde
neuvedený (5)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

Nástrojár (1)

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

Nástrojár (2)

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

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za hodinu (od
4,26)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž, demontáž a údržba jednotlivých častí lisovacích
nástrojov, prípadne výmena nových častí
- sledovanie stavu nástrojov; návrh a vykonávanie výmeny nástrojov
- vytváranie a aktualizácia náhradných dielov
- výroba, zmena, zapracovanie pracovných nástrojov pod a dát, čítanie technickej
dokumentácie
- určovanie príčin zmeny technických parametrov výlisku a ich odstraňovanie
- kontrola povrchu nástrojov
- výroba náhradných dielov použitím rôznych strojných zariadení

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
500)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Nástrojár
pripravenie lisovacej linky, navedenie pásky do lisovacej linky, zodpovedanie za
chod lisovacej linky, odloženie vzniknutého odpadu z lisovania, kontrolovanie
hotových výrobkov,
podmienka: vek od 15-29.rokov min. 6 mesiacov v evidencii,
manuálna zručnosť a technické myslenie, znalosť čítania technickej dokumentácie,
zmysel pre poriadok a systém, orientácia na vysoký výkon a výsledky práce
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Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC
ohýbanie,
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač,
mechanik NC strojov,
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 15.11.2017 o 09:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obchodná
pracovníčka Liptovská
Porúbka (1)

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

Erika Mrvová (tel.:
+421445433117, fax:
+421445526003, e-mail:
mrvova@verex.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.

Obchodný a
projektový
manažér (1)

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

Adriana Machovcová (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - aktívne vyh adávanie a oslovovanie potenciálnych
zákazníkov pre odber výrobkov alebo služieb
- aktivity v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti
- príprava ponúk do výberových konaní
- marketingový prieskum
- získavanie informácií o konkurencii v sortimente určeného predaja výrobkov z
h adiska cien, rozsahu poskytovaných služieb, reklamy a pod.
- zodpovedá za prijímanie objednávok od odberate ov, ich potvrdenie a evidenciu

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok (3)

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

Mgr. Viktória Jankajová (tel.:
+421257299413, e-mail:
jankajova@kpas.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Obsluha CNC
stroja (1)

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

(tel.: 044/547 49 41, e-mail:
tepron@tepron.sk)

(-)

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

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

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o
nich
Konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere
poistného produktu
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v
príslušnom regióne obchodného miesta
Poskytovanie kvalitného servisu klientom
Starostlivosť o zverené klientske portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov
Dátum nástupu: 01.01.2018 ; Obsluha CNC stroja

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Obsluha
skladacieho
strojného
zariadenia
(výroba) na
stredisku
dokončujúceho
spracovania
výroby (2)

K & M, a.s.(J.Rumana
7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180)

(tel.: 0918 625 070, e-mail:
sekretar@telem.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia vo výrobe- obsluha skladacieho strojného
zariadenia na falcovanie potlačených hárkov papiera, nastavenie a zoradenie stroja,
kontrola vyradenia hárku, údržba a čistenie skladacieho stroja. Prax v polygrafii
vítaná; manuálna zručnosť, pružná flexibilita pri pracovných činnostiach, technická
zručnosť so strojnými zariadeniami.

Obsluha vo
výčape (1)

Vladimír Urban
HOSTINEC U
URBANOV(ul.F. Krá a
486 , Liptovský
Hrádok, 03301)

p. Urban

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vo výčape

Obsluha za
barom v detskej
kaviarničke (2)

AB-C(Vranovská
558/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 651 610, e-mail:
babyclub.lm@gmail.com)

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha za barom kaviarne, pomoc v detskej herničke.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54- UoZ vo veku do 25 rokov vedení v
evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, UoZ vo veku do 29 rokov vedení v evidencii
UoZ minimálne 6 mesiacov

Obslužná činnosť
v reštaurácii (1)

Ivan Korček-ŠH
TATRAN(Smrečianska
612, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0907819830)

(-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v reštaurácii, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
práca s potravinami, práca s kasou

Opatrovate
starších osôb a
osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti, v
teréne (1)

Obec Liptovský
Ján(Nová 182/6,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 044/528 04 70, e-mail:
ic@liptovskyjan.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; opatrovanie starších a odkázaných osôb v domácnosti
absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo
úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameranie na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

výška
zárobku za
mesiac (od
500)

Požadované
vzdelanie

24

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Opatrovate v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)

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

(tel.: 044/522 5136-7, e-mail:
dsslh@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka
komplexná hygiena a starostlivosť o klienta
potrebný opatrovate ský kurz v rozsahu min. 150 hod.

Opatrovate /ka
(1)

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

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

za mesiac
(630 - 680)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Opatrovate /ka
(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 zákona č.5/2004
(UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ a UoZ do 29 rokov,
minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ). Vyžaduje sa Kurz opatrovania v rozsahu
220 hodín.

Opatrovate /ka
(2)

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

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

za mesiac
(435 - 650)

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

aspoň 2
roky

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

Opatrovate /ka
(2)

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

(tel.: 0445570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

za mesiac
(435 - 650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie sociálnej služby odkázaným osobám.
Požaduje sa opatrovate ský kurz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, zodpovednosť,
pracovitosť.

Opatrovate /ka
seniorov (2)

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

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

za mesiac
(480 - 650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov. Potrebný opatrovate ský kurz,
zdravotná škola.
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 18.12.2017 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101

Operačný
pracovník PCO
(1)

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

(tel.: 0905 326 469, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operačný pracovník PCO
potrebný preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby

Operátor CNC
(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

25

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC strojov, programovanie, meranie a kontrola
výrobkov.
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Operátor CNC
páliaceho stroja
(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Operátor NC
strojov (3)

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

Ivona Kunertová (tel.:
+421908831918, e-mail:
ivona.kunertova@manpower.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; * obsluha dierovacích a ohýbacích NC strojov
* práca s technickou a technologickou dokumentáciou

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacieho lisu. Práca na 2 zmeny.

Operátor v
sklade (1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha VZV, chystanie materiálu, príprava vývozov,
nakládky.

Operátor vo
výrobe (4)

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

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

dohodou (-)

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

26

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba kovových dielov; kontrola a odber zhotovených
výrobkov; pomocné práce vo výrobe. Vhodné aj pre UoZ so základným vzdelanímpracovník bude zaučený. Požadujeme ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke s
možnosťou kariérneho postupu, základná znalosť práce s PC. Životopisy zasielať emailom.
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Operátor vo
výrobe (4)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Operátor
vyšívacieho a
šijacieho stroja
(1)

EsoSvet
s.r.o.(Priehradná
526/19, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Silvia Vančová (tel.:
+421950369720, e-mail:
marketing@esosvet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho a šijacieho stroja.
Práca s PC, tvorba grafických návrhov, znalosť v programe CorelDRAW, Adobe
Illustrator.
Doplnkové práce pod a požiadaviek zamestnávate a.

Operátor výroby
(1)

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

Jana Vrábliková (tel.:
+421445222450, e-mail:
office@inventive.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor výroby
- Liptovský
Mikuláš , STAFF
AG, a.s. (4)

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

Michaela Janíčková (tel.:
+421940417912, e-mail:
zilina3@staffag.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Operátor výroby
- NC strojov
ohraňovanie (2)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacích strojov TRIUMPF, nutná orientácia
v technickej a technologickej dokumentácií, schopnosť pracovať systematicky,
nezávisle a samostatne, práca na úkol v nepretržitej prevádzke.

Operátor výroby
NC strojov dierovanie (2)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha NC dierovacích strojov TRIUMPF, nutná
orientácia v technickej a technologickej dokumentácií, schopnosť pracovať
systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v nepretržitej prevádzke.
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Požadované
vzdelanie

Operátor výroby
nábytku (16)

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

(tel.: 044/5510208, e-mail:
lenka.hosekova@ikea.com)

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (10)

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

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (30)

Opravár
po nohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon prípravných, obslužných, manipulačných a
montážnych prác od vstupu materiálu po výstup hotového výrobku v
drevospracujúcej výrobe, obsluha strojov a zariadení na výrobu nábytku.
Prax vo výrobnej spoločnosti-výhodou.
Znalosť PC- výhodou.
Znalosť anglického jazyka- výhodou.

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

28

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava po nohospodárskych strojov a zariadení

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

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Ošetrovanie oviec
a baranov,
zásobovanie v ŽV
(1)

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

(tel.: 0903 534 725, e-mail:
pdlm@szm.sk)

za mesiac (od
1000)

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

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

Ošetrovate /ka
teliat (1)

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; ošetrovanie oviec a baranov, zásobovanie v živočíšnej
výrobe

dohodou (-)

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

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

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

dohodou (-)

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

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

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

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

dohodou (-)

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

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

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

(tel.: 0918 707106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, dochví nosť, cie avedomosť, flexibilita,
kreativita a ochota pracovať.
Žiadosti do zamestnania spolu s dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
portfóliom, profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom uchádzača na
použitie osobných údajov (pod a zákona 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov
v znení neskorších predpisov )
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Penziónová
gazdiná (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský ján, 03203)

(tel.: 0911 287 486, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

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

Personalista,
účtovník a
správca
hmotného
majetku (1)

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

(tel.: 044/5522 758, e-mail:
lgpmb@vuczilina.sk)

za mesiac
(435 - 613)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Pilčík (5)

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

(tel.: 0905447521, e-mail:
lesmoto@lesmoto.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pokladník,
pomocná sila v
kuchyni (1)

Compass Group
Slovakia s. r. o.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 827 288, e-mail:
zr.8050@compass-group.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Pokladníkpredavač (3)

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

Alena Droppová (tel.:
+4213700257, fax: +4215550501,
e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pokladníčka na
pokladni a výdaj
jedál (1)

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

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

Pomocná
pracovná sila (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Smrečianska
664, 03104)

(tel.: 0903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

za hodinu (od
2,3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

30

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Penziónová gazdiná
- upratovanie izieb a priestorov penziónu,
- spo ahlivosť, presnosť, loajalita, zmysel pre poriadok, pracovitosť,
miesto je určené pre UoZ s minimálnym stredným odborným vzdelaním

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; ekonomická činnosť
prax min. 3 roky - buď ako personalista, alebo ako účtovník
Výberové konanie sa uskutoční dňa 02.11.2017 od 08:00-14:00 hod. v Liptovskej
galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovné ťažby, prerezávka, prebierka

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadovaná prax 5 rokov.

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v pokladni, dokladanie tovaru do regálov, sledovanie
záručných dôb

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila - pokladníčka na pokladni a výdaj jedál
požadovaný zodpovedný a profesionálny prístup k práci

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná pracovná sila
príprava surovín na prípravu jedál teplej a studenej kuchyne
potrebný platbý zdravotný preukaz
po nástupe možnosť zaučenia a zaškolenia
vhodné pre osoby so ZP - práca v chránenej dielni
pracovné miesto vytvorené pod a § 60 Podpora ZP

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Pomocná sila (1)

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

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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(I anovská cesta
512, Závažná Poruba,
03202)

Pomocná sila do
kuchyne (1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za hodinu
(2,9 - 3,5)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

(tel.: 0903806205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

SOREA spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; sanitácia bieleho a tmavého riadu,
sanitácia kuchyne,
príprava zeleniny
odborná spôsobilosť na výkon epidemiologicky záv. činnosti
výučný list v odbore

Pomocná sila v
kuchyni (1)

DUGE CATERING, s.
r. o.(Pálenica 752,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911 942 764, e-mail:
dugecatering@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

31

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravné a pomocné práce v kuchyni. Znalosť noriem a
prípravy pokrmov; zodpovednosť, kreativita, schopnosť pracovať v kolektíve. VP sk.
A- vítaný.
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať pomocné práce pri príprave a servírovaní
teplých a studených jedál, umývanie riadu v kuchyni, čistenie zeleniny. Fyzická
zdatnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spo ahlivosť, platný zdravotný preukaz je
podmienkou.

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni - umývanie riadov, chladničiek,
boxov, čistenie zeleniny, čistota zverených priestorov a iné pomocné práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná sila v
kuchyni (2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Panagiotis Batsikostas (tel.:
+421903545983, e-mail:
info@hellas.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni a kuchárovi

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

(tel.: 09018 665 406, 044/5208 901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

Pomocné
upratovacie
práce (1)

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

Pomocné
upratovacie
práce (2)

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

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

za hodinu (od
2,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné upratovacie práce
pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii hotelových izieb a ostatných
pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace prostriedky a hygienické potreby,
kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia,
umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných košov, utieranie prachu,
ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na požadovanej hygienickej
úrovni pod doh adom chyžnej, komunikácia s klientom
manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie- čistiace prostriedky
a hygienické potreby, kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o
potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných
košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na
požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej. Komunikácia s klientom.
Znalosť ukrajinského jazyka na vysokej úrovni. Všeobecné spôsobilosti: manuálna
zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť. Osobnostné predpoklady: praktické
myslenie, spo ahlivosť, precíznosť. Miesto výkonu práce: Hotel Grand****,
Demänovská Dolina.
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.
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aspoň 1
rok

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocné
upratovacie
práce (2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocné
upratovacie
práce (2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocník v
kuchyni (1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pomocný kuchár
(1)

BLD restaurants,
s.r.o.(Kamenné pole
4449, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Branko Lapoš (tel.:
+421905921900, e-mail:
restaurant@marino.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný kuchár
(2)

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

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

dohodou (-)

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

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Pomocný kuchár
(4)

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

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

Pomocný
kuchár/ka (1)

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

Pomocný
kuchár/ka (1)

Pomocný
kuchár/ka (1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravuje jedlá teplej a studenej kuchyne, vykonáva
pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, obsluha umývačky, čistenie zeleniny,
udržiavanie poriadku a čistoty v kuchyni a iné.

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka,
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
preberá potravinárske surovinya z predpísaných noriem pripravuje pod a pokynov
šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené pokrmy,
komunikácia s klientom,
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia,
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz). Miesto výkonu práce: Hotel Grand****, Demänovská Dolina.
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia,
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz). Miesto výkonu práce: Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina.
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný
kuchár/ka (2)

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

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

dohodou (-)

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

Pomocný
kuchár/pomocná
kuchárka (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0948 775 009, e-mail:
katarina.sekanova@garnetpeers.s
k)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka
práca v kuchyni pri príprave jedál, údržba priestorov kuchyne

Pomocný
kuchár/pomocná
kuchárka (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Smrečianska
664, 03104)

(tel.: 0903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/pomocná kuchárka
pomocné práce pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne
potrebný platný zdravotný preukaz
vhodné pre osoby so ZP - práca v chránenej dielni
pracovné miesto vytvorené pod a §60 Podpora ZP

Pomocný
personál
(odoberanie a
balenie
výrobkov) (5)

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

(tel.: 0905 430 408, e-mail:
cdprofil@cdprofil.sk)

dohodou (-)

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 ; odoberanie výrobkov od stroja a balenie výrobkov
balenie výrobkov pod a baliaceho predpisu
práca vhodnejšia skôr pre ženy v strednom veku

35

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný plavčík
(2)

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

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Pomocný
pracovník (1)

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

(tel.: 0905 249 836, e-mail:
miberas@miberas.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia pre uchádzača o zamestnanie do 29
rokov, ktorý je evidovaný min. 6 mesiacov

Pomocný
pracovník na
stavbe (20)

B&R EUROPEAN
BUILDING
s.r.o.(Hradska 33,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lukas Balko (tel.: +421908171756,
e-mail:
br.european.building@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe.

Pomocný
pracovník v
drevovýrobe (2)

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

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

za mesiac
(550 - 600)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník v
kuchyni (1)

Persson s. r.
o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Ďuricová (tel.:
+421948280745, e-mail:
duricova@liptovar.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

36

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný plavčík
zdravotný preukaz pre výkon práce plavčíka, plavčík/záchranár, platné osvedčenie
o odbornej spôsobilosti vydaný v akreditovanom stredisku MŠ SR,
preventívna a záchranárska činnosť v areály Aquaparku,
vykonávanie a dodržiavanie čistoty bazénov, okolia bazénov pred a počas spostenia
prevádzky,
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku
Aquaparku,
dodržiavanie štandardu kvality k zvýšeniu spokojnosti klientov,
potrebná fyzická zdatnosť, schopnosť vyjadrovania sa, práca pod dozorom plavčíka,
anglický jazyk(pokročilá), ukrajinský jazyk(vysoká)
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník, poskytovanie občerstvenia/kebab, hot
dog, hamburger,.../

Pomocný
pracovník/čka príprava
rýchleho
občerstvenia (2)

Jozef Molek(SNP 899,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0914 171 917, e-mail:
jana.lichardusova@centrum.sk)

dohodou (-)

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

Pomocný
projektant (1)

HLINA
s.r.o.(Garbiarska 2583,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0903 786 325, e-mail:
hlinova@jmh.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné projekčné práce. Znalosť AJ- elementárna;
znalosť práce na PC: WORD, EXCEL, OUTLOOK, AutoCAD- pokročilý; VP: sk.
A, B.

Pomocný
údržbár/ka (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné údržbárske práce, výdaj pohonných hmôt

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

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

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

37

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník, pomocná servírka
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov,
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka
komunikatívnosť, pamäť praktické myslenie, sebaovládanie
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

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

(tel.: 0907 818 724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce:
Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce:
Hotel Grand****, Demänovská Dolina
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

38

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník, pomocná servírka
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky
preukaz),
zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov,
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka
komunikatívnosť, pamäť praktické myslenie, sebaovládanie
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 29.11.2017 o 13:00
hod., na č. dverí 101+ potrebné priniesť životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Pomocný čašník,
pomocná
servírka (2)

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

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

dohodou (-)

Pomocný
čašník/pomocná
servírka (2)

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

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

Pracovník SBS operačný PCO
(1)

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

Pracovník SBS v
zásahovej
jednotke (1)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník, pomocná servírka
je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
(zdravotný potravinársky preukaz)
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať
samatematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný čašník/pomocná servírka
je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii, radí pri výbere jedál a nápojov
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca pod
dozorom čašníka
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky
preukaz)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Monitorovanie a obsluha pultov centrálnej ochrany,
videopultov, práca s PC.

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

39

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník herne
(1)

MENAT,
s.r.o.(Majeríkova
1215/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 556 690, e-mail:
semat8@azet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v bare, obsluha automatov, podávanie tiketovstávková kancelária. Znalosť cudzieho jazyka- výhodou.
Miesto výkonu práce: Námestie mieru 3, Herňa ŠEMAT, 031 01 Lipt. Mikuláš

Pracovník
informačnej
služby Liptovský
Mikuláš (2)

Ing. Jakub Moravčík SBS PEGAS(M. M.
Hodžu 1784/30,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Ing. Michaela Mihalíková (tel.:
+421903556664, e-mail:
michaela.mihalikova@sbspegas.sk
)

dohodou (-)

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 ; Informačná služba.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník
lakovne (1)

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

Adriana Machovcová (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kvalitné vykonanie činností spojených s povrchovou
úpravou nanášaním práškových plastov (predúprava povrchu, nanášanie
práškových plastov, značenie a balenie), staranie o technické zariadenie lakovne a
okamžité nahlásenie závad na tech. zariadení svojmu nadriadenému.

Pracovník
obsluhy
zváracieho
automatu (2)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Výroba dielov na zváracom automate
- Spustenie, kontrola a preskúšanie výrobkov po prestavbe stroja
- Dozeranie nad procesom výroby oh adom potrebnej kvality a rýchle zasiahnutie
pri poruche stroja
- Odstránenie chýb pri jednoduchých poruchách
- Kontrola a odber zhotovených výrobkov
Znalosť práce s PC- základy; cit pre detail, presnosť, samostatnosť; pracovník bude
na danú pozíciu zaučený; ochota pracovať vo viaczmennej prevádzke. Životopisy
zasielať e-mailom.

Pracovník
operačného
centra (8)

ICESERVE24,
s.r.o.(Školská 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
monika.carnotova@althurayahold
ings.com)

dohodou (-)

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

Pracovník skladu
expedície (1)

STILLA,
a.s.(Palugyayho 1/787,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0917 925 442, e-mail:
karina.hyrava@eurofinal.eu)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník skladu expedície
príprava zásielok pod a objednávok zákazníkov, finalizácia a príjem hotových
hotových výrobkov, obsluha technologických zariadení, evidencia výroby, príjem z
nákupu, ...

Pracovník v
sklade (skladník)
(4)

MADMAZEL, s. r.
o.(1.mája 1207/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník
vykladanie tovaru z auta, ukladanie v sklade a balenie resp. vyskladnovanie
miesto výkonu práce: celá SR
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 15.01.2018 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 101
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavnou zodpovednosťou pracovníka operačného centra je
úspešne riadiť potreby a očakávania zákazníkov, vykonávať výskum, analýzu,
dohliadať nad operačnou miestnosťou, byť telefonicky ahko dostupný pre
bezpečnostné aktualizácie, poradenské e-maily a iné. Nutné zasielať životopisy
mailom.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník v
sklade a
marketingová
pomoc (1)

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

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

dohodou (-)

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 ; práca v sklade, margetingová pomoc
príprava a balenie tovaru na odoslanie, pomoc s marketingovou podporou,
práca nie len manuálna,
anglický jazyk a skladové hospodárstvo výhodou

Pracovník v
záložni (1)

S-A-S financ,
s.r.o.(Garbiarska ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 452 259, 044/5621924)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš

Pracovník vo
výrobe (2)

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

(tel.: 0948 682 242, e-mail: mipal@mi-pal.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

42

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Pracovník vo
výrobe - nástup
priamo do kmeňa
spoločnosti (1)

PROPLUSCO spol. s r.
o.(Priemyslená 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Ivana Tršková (tel.:
+421904516596, e-mail:
ivana.trskova@proplusco.sk)

Pracovník
údržby hotel
Ostredok*** (1)

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Pracovník/čka v
práčovni (2)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
prevadzka@ostredok.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

PRADEM,
s.r.o.(Demänová 267,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Berníková Tatiana, tel.: 0907 382
819, e-mail:
tatianabernikova1@gmail.com

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie, pranie, mang ovanie a balenie prádla

Pracovník/čka vo
výrobe (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník/čka vo výrobe

Pracovníčka v
knihárni
(pracovná pozícia
vo výrobe) na
stredisku
dokončujúceho
spracovania
výroby (3)

K & M, a.s.(J.Rumana
7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180)

(tel.: 0918 625 070, e-mail:
sekretar@telem.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie hotových výrobkov do baliacej fólie/ odkladanie
hotových výrobkov na paletu/ obsluha pri linke na väzbu V1 a V2 a iné jednoduché
pomocné práce rôzneho druhu- vkladanie letákov do časopisov a pod. Prax v
polygrafii vítaná; manuálna zručnosť, pružná flexibilita pri pracovných činnostiach,
technická zručnosť so strjnými zariadeniami.

Pracovníčka v
práčovni (1)

PRADEM,
s.r.o.(Demänová 267,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovníčka v práčovni
triedenie, pranie, mang ovaniea balenie prádla

Predavač (1)

RacioLenka s.r.o.(SNP
229, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 200 739, e-mail:
lenka.hrvolova@gmail.com)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka v predajni- vhodné pre osoby so ZŤP do
zriadenej chránenej dielne. Znalosť práce a registračnou pokladňou výhodou.

43

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v textilnom a odevnom priemysle na 3 zmeny.
Práca v spoločnosti sídliacej v Liptovskom Mikuláši zaoberajúcej sa zapracovaním
surových koží až po výrobu hotových usní.
Náplň práce spočíva najmä v obsluhe strojov predúpravy, ktoré slúžia na sušenie
kože.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba, opravy v prevádzke hotela.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač (1)

Šimon Kramár
(Smrečianska 664,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 0911 337 088, e-mail:
simonkramar@gmail.com)

za mesiac
(500 - 600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj v maloobchode- zdravá výživa. Pracovné miesto je
vytvorené v rámci §54- Praxou k zamestnaniu- UoZ do 25 rokov, min. 3 mesiace v
evidencii UoZ; UoZ do 29 rokov, min. 6 mesiacov v evidencii UoZ.

Predavač/ka (1)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(Agátová ,
Liptovský Mikuláš,
03104)

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

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečného spotrebite ovi.
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš- Podbreziny.

Predavač/ka (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 443,
Liptovská Porúbka,
03301)

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

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

44

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj mäsa a mäsových výrobkov, dokladanie tovaru;
komunikatívnosť, samostatnosť

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Predavač/ka (1)

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

Predavač/ka (2)

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

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

výška
zárobku za
mesiac (od
522)

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

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

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

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač/ka
predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka (2)

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

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

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi.

Predavač/ka Skladník/čka (1)

FRO - M
s.r.o.(Družstevná 6 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 494 520, e-mail:
m.gajdos@fro-m.sk)

za mesiac
(220 - 350)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač/ka-skladník/čka v záhradkárskej a po no
predajne
manuálna práca s paletovým vozíkom, náročnejšia fyzická práca,
potrebná prax v po nohospodárstve/záhradníctve alebo vyštudovaná škola
po nohospodárska - vzťah k pestovaniu, záhradkárčeniu,
osobné stretnutie po telefonickej dohode so zamestnávate om
predaj v maloobchode konečnému zákazníkovi, práca s elektronickou registračnou
pokladňou, práca s počítačom,
so skladovým programom, naskladnenie a vyskladnenie tovaru z VZV a palet.
vozíkov
skladový program POHODA, KROS-ALFA
manuálna zručnosť, práca na VZV VÍTANÁ nie podmienkou,
vzťah k strojom
komunikatívnosť, zmysel pre poriadok, hmotná zodpovednosť, vzťah k záhrade,
hosp. zvieratám

46

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)
Predavač/ka
chovate ských
potrieb
L.MIKULÁŠ (1)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Garbiarska
2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.
Karol Székely (tel.:
+421907676787, e-mail:
retail@tatrapet.sk)

Mzda - forma
(od-do)
dohodou (-)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Baví vás chov zvierat, ste plný energie a h adáte prácu,
ktorá vás bude napĺňať a bude zároveň aj vaším koníčkom? Máte domácich
miláčikov psa, mačku, rybky, zajačika, škrečka, vtáčika či iné milé zvieratko?
Zaujímajú vás nové trendy v chove zvierat, lákajú odborné školenia a radi by ste sa
realizovali v priamom predaji chovate ských potrieb? Ak áno, u nás to nájdete.
Práve teraz h adáme nových kolegov na posilnenie nášho tímu.
Náplň práce:
• predaj, komunikácia a starostlivosť o našich zákazníkov
• odborné poradenstvo
• práca s pokladňou
• plnenie cie ových ukazovate ov
• preberanie a vystavenie tovaru (merchandising)
• objednávanie tovaru, návrhy a podnety na nové produkty
• starostlivosť o zvieratá
• udržiavanie poriadku na predajni

Predavač/
predavačka (1)

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

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Prevádzkový
elektrikár (1)

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

(tel.: 0907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike pod a §22 Vyhlášky MPSV a R SR č. 718/200 Z. z.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Prevádzkový
údržbárelektromechanik
(2)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Projektový
manažér,
pracovník
zodpovedný za
verejné
obstarávanie (1)

Liptovské múzeum v
Ružomberku(Partizáns
ka 153, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/4322469, e-mail:
sekretariat@liptovskemuzeum.sk)

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2018 ; Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia
projektovej činnosti. Sledovanie a vyh adávanie informácií so zverejnenými a
publikovanými údajmi k projektom pre kultúrne inštitúcie. Spracovanie návrhov
pre oblasť predprojektovej a projektovej prípravy. Realizácia verejného
obstarávania, znalosť zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť práce v EKS, EVOS.
Miesto výkonu práce: Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, Ul. Partizánska
153, 033 01 Liptovský Hrádok
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania s platným telefónnym a e-mailovým
kontaktom
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup: 1. február 2018
Žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, posielajte alebo osobne doručte na adresu
Liptovského múzea v Ružomberku, v termíne do 30.10.2017. Uchádzači, ktorí splnia
podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Práce spojené s
prevádzkou
bufetu a
ubytovacích
služieb (2)

Milan Žemba(Žiar ,
Žiar, 03205)

(tel.: 0907 857 933)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: 25.12.2017 ; Práce spojené s prevádzkou bufetu a ubytovacích
služieb
príprava a predaj jedál a nápojov v bufete, práce spojené s prevádzkou ubytovania
potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri
výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný,
potravinársky preukaz)

Realitný/á
maklér/ka s
nutnosťou
vlastného
osobného vozidla
(2)

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

(tel.: 0918 393 399, e-mail:
anna.ogorekova@realityalpia.com
)

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; realitný maklér s nutnosťou vlastného osobného vozidla
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Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o výrobné zariadenia, riešenie porúch

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

za mesiac
(650 - 700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčná (1)

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

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

Recepčná/
Recepčný (3)

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

Mgr. Diana Kupková (tel.:
+421917431600, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

Recepčná/ý (1)

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

(tel.: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

SUPERFLY TUNNEL,
s. r. o.(Ráztočná 21 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 771 011, e-mail:
p.kupsky@hurricanefactory.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta v oblasti športových aktivít, ktorý je
prevádzkovate om veterných tunelov, h adáme sikovnú a komunikatívnu
Recepčnú/ého.
Náplň práce: rezervácia hodín lietania, predaj doplnkového tovaru, komunikácia a
starostlivosť pre klientov a návštevníkov, ...
príjemný vz ad, komunikatívnosť, vodičské oprávnenie sk. B výhodou,
anglický jazyk na komunikatívnej úrovni

Recepčný/á (1)

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

(tel.: 0918 665 448, 044/5263 232,
e-mail: riaditeldmr@sorea.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á
zodpovedá za chod hotelovej recepcie, práca s pokladňou, rezervačným systémom
horec, so zmenárňou, prijíma a vybavuje objednávky, účtovanie pod a predpisov

Recepčný/á (1)

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

(tel.: 0905 547 766, e-mail:
anka@villabetula.sk)

za mesiac
(600 - 700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á
požaduje sa znalosť AJ alebo NJ na komunikačnej úrovni + znalosť PC
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie.
• Uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom.
• Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí.
• Reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti.
• Aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovaní rezervácií hostí.
• Zabezpečovanie komfortu pre hosti (občerstvenie, poradenstvo, servis).
• Administratíva spojená s chodom recepcie.
• Zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto dodržiavanie
poriadku v okolí recepcie.
Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie.
Uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom.
Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí.
Reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti.
Aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácii hostí.
Zabezpečovanie komfortu pre hosti (občerstvenie, poradenstvo, servis).
Administratíva spojená s chodom recepcie.
Zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto dodržiavanie poriadku
v okolí recepcie.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepná/ý
UoZ pod a §51a (UoZ do 26.rokov min. 3 mes. v evidencii, UoZ do 29. rokov min. 6
mes. v evidencii)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Referent logistiky
- predaj a
plánovanie (1)

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

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

dohodou (-)

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

Referent/-ka
plánovania (1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - administratívne práce v oblasti plánovania výroby a
logistiky
- nakládky, vývozy, fakturácia
- obsluha príjmu - návštevy, zákazníci
- komunikácia v nemeckom jazyku (písomná, ústna)

Referent/ka
odbytu (1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príjem objednávok od zákazníkov, evidencia zákaziek a ich
následné spracovanie v programe, vystavovanie dodacích listov a faktúr,
koordinácia dodacích termínov, organizačná a odborná podpora predajcov,
operatívne úlohy súvisiace s danou pozíciou alebo požiadaviek nadriadeného
anglický jazyk výhodou, nemecký jazyk - pokročilá/ý

Regionálny
manažér/
regionálny
obchodný
zástupca (3)

VALDEKA
s.r.o.(Chalupkova 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Denisa Kupcová (tel.:
+421908476432, e-mail:
denisa.kupcova@valdeka.sk)

za mesiac
(850 - 1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru priamo zákazníkovi. Sme firma, ktorá sa
zaoberá lôžkovinami. Kamenný obchod máme v Brezne, ale h adáme regionálnych
manažérov pre jednotlivé regióny. V rámci tohto dopytu h adáme regionálnych
manažérov pre Liptovský Mikuláš. Do terénu sa chodí vlastným autom. Všetko
Vám povieme na osobnom pohovore v Brezne. Tešíme sa na Vás. Pracujeme na
živnosť.

Robotník v
textilnej výrobe
(2)

BOŠKO s.r.o.(Pri
Úpuste 1505/27,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0907 828 791, e-mail:
podhorany@imafex.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
470)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné povinnosti:
- plánovanie výroby
- zodpovednosť za výšku zásob hotových výrobkov
- spolupráca s oddelením výroby pri plánovaní výroby a pride ovaní zamestnancov
- sledovanie prichádzajúcich objednávok v programe SAP
- komunikácia so zákazníkmi
- vedenie a evidencia dokumentácie
- príprava dokumentov pre mesačné reporty

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia so vstupným materiálom /vlákna/ a
manipulácia s hotovým výrobkom /rolky textilného materálu/
Miesto výkonu práce+ kontaktovanie zamestnávate a na adrese: BOŠKO s.r.o., Za
mostom 740, 031 01 Liptovský Mikuláš /areál Gergonne/

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Robotník/čka (1)

Ing. Ľubomír
Bendík(Hradná 529/9,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0948 485 115, e-mail:
darida@zoznam.sk)

Samostatný
kuchár (1)

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

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

Samostatný
technický
pracovník (1)

MIPAS,
s.r.o.(Belopotockého
623/6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Silvia Paulínyiová (tel.:
+421905294755, e-mail:
mipas@mipas.sk)

Servisný technik
(2)

IMAFEX, spol. s
r.o.(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Servírka /
Čašník / Vrchný
čašník (1)

Sestra Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (10)

Mzda - forma
(od-do)
dohodou (-)

(-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Základné
vzdelanie

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Robotník- pomocné práce

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových jedál a minútok. Požadujeme
zodpovedný a profesionálny prístup k práci. Prax 3 roky.

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -montáž a servis prijímacích a vysielacích zariadení MMDS
-servis STA

(tel.: 0905 193 895, e-mail:
matuska@imafex.sk)

za mesiac (od
500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; servisný technik
servis a montáže pripojení klientov spoločnosti IMAFEX, servis metalickej a
optickej siete spoločnosti
potrebné elektrotechnické vzdelanie, samostatnosť, flexibilita, technické myslenie,
manuálna zručnosť, odborná spôsobolosť na činnosti na EZ pod a §21

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

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.:
+421918663229, e-mail:
praca@svatojanskykastiel.sk)

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava reštaurácie, kaviarne na dennú prevádzku
- príprava bufetových raňajok
- objednávanie jedál a nápojov
- obsluhovanie hostí v súlade s gastronomickými zásadami
- príprava a obsluha klientov počas gastronomických akcií, školení, konferencií,
svadieb a pod..
- dodržiavanie jednotných zásad obsluhy so snahou o vysokú úroveň poskytovaných
služieb
- informovanie klientov o ponúkanom sortimente
- účtovanie konzumácie klientov, práca s registračnou pokladnicou
- evidencia stavu zásob na pridelenom stredisku

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

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

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícke služby.

za mesiac
(716 - 848)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Skladník (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; evidencia objednávok, príjem, výdaj tovaru

Skladník (1)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s vysokozdvižným vozíkom, práca s hutným
materiálom, príprava materiálu pre výrobu,
nevyhnutná prax vo vedení vysokozdvižného vozíka, platné oprávnenie na obsluhu
VZV,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne

Skladník(čka) vychystávač(pick
er) (10)

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

Michal Kovalčík (tel.:
+421905787918, fax: 0445570261,
e-mail: kovalcik@lcsever.coop.sk)

za mesiac (od
525)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práce spojené predovšetkým s vychystávaním tovaru na
expedíciu,
- vyskladňovanie objednávok.

Skladník, balič
(1)

Loviu,
s.r.o.(Družstevná 5,
Lipt. Mikuláš, 03101)

(tel.: 0948 405 512, e-mail:
marketing@bighome.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník, balič
práca v sklade - balenie tovaru, príjem a naskladňovanie tovaru, inventarizácia
tovaru, organizovanie expedície zásielok, práca s PC
potrebný vodičský preukaz B

Skladník,
predajca (1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a príjem tovaru,
komunikácia so zákazníkmi.

Skladník/čka (3)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník/čka
potrebný preukaz na VZV
príjem/výdaj tovaru, logistika, práca na VZV

Stavebný
montážnik
jednoduchých
stavieb (1)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

Ing. Jozef Gajdoš, tel.: 0908 526
642, e-mail: gejdoš.jozef@gevos.sk

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe
vodičský preukaz sk. B
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vzdelanie

Požad.
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Stavebný
robotník (4)

MK building(V luhoch
346/6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903 565 654, e-mail:
mkbuildingsro@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce
práca so sadrokartónom, vodoinštalácia, zateplovanie výhodou
miesto vytvorené na základe §54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti "Praxou k zamestnaniu"
(UoZ do 29 rokov, min. 6 mesiacov v evidencii alebo UoZ do 25 rokov min. 3
mesiace v evidencii)
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 07.11.2017 o 13:00 hod. v
zasadačke č. 101

Stolár (1)

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

(tel.: 0905 249 836)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stolár (1)

Slovak Edu Team SET, s.r.o.(Gaštanova
511/3, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

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

za mesiac
(800 - 850)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stolárska práca
Evidencia: min. 3 mesiace

Stolár (2)

DANDELION,
s.r.o.(Zádvorie
133/10,031 01
Liptovský Mikuláš, )

(tel.: 0910 993 464, e-mail:
kokavec@dandelion.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kvalifikované manuálne a remeselné práce. Zhotovovanie
nábytkárskych, stavebno-stolárskych a ďalších výrobkov.
Vykonávanie jednoduchých sklenárskych prác, kompletizovanie a osadzovanie
doplnkov a vybavenia vnútorných zariadení.
Hodnotenie a kontrolovanie kvality vyrobených výrobkov a dielcov. Dodržiavanie a
uplatňovanie pracovných a technologických postupove výroby, montáže, zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom.
Miesto výkonu práce: Po nohospodárska 45/4660, 031 01 Lipt. Mikuláš

Stolár, pracovník
v stolárskej
výrobe (1)

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

Brigita Bajerová (tel.:
+421910979550, e-mail:
filipasistent2@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nábytku, stolárske práce pri výrobe nábytku,
montáž nábytku, pomocne práce pri výrobe nábytku.

Stomatológ (1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

Marharyta Popadynets (tel.:
+421949459438, e-mail:
margarita.popadinets@yandex.ru
)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Strojník na bager
(3)

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

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

dohodou (-)

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

Strojník/čkavodič/ka (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; strojník/čka, vodič/ka
strojník na bágre a vodič na Tatru 815sx
vodičské oprávnenie B,B1,C,C1,B+E,C1+E

Strojný
zámočník,
údržbár (1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojný zámočník, údržbár - mechanická údržba
vykonávanie menších až stredných opráv strojno-technolog. zariadenia,
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie
kompetentným osobám, spolupráca s externými firmami pri väčších plánovaných
opravách, vykonávanie preventívnej údržby, mazanie STZ pod a mazacích plánov,
spracovanie a evidencia zoznamov a špecifikácií rizikových náhradných dielov,
bežných náhradných dielov,
znalosť práce s výkresovou dokumentáciou
manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav
zváračský preukaz, preukaz na VZV výhodou

Strojová
vyšívačka (1)

IPATEX, s.r.o.(J.
Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ingrid Kögelová (tel.:
+421905928895, e-mail:
ipa@vysivanie-lm.sk)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho stroja, obstríhanie nitiek a balenie
textilu. Pomocné práce.

Strážnik (2)

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

(tel.: 0910 306 979, e-mail:
vlasto.podsednik@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Strážnik SBS Krá ova Lehota
(3)

CENTR GROUP SR, s.
r. o.(Čierny Váh 1,
Krá ova Lehota, 03233)

Tomáš Čech (tel.: +421914328481,
e-mail: cech@centr.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; Ochrana administratívneho objektu - obchôdzky,
k účový režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu
motorových vozidiel.

Strážnik SBS Liptovský
Hrádok (3)

CENTR GROUP SR, s.
r. o.(Liptovský Hrádok
1, Liptovský Hrádok,
03301)

Tomáš Čech (tel.: +421914328481,
e-mail: cech@centr.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; Ochrana administratívneho objektu - obchôdzky,
k účový režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu
motorových vozidiel.
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aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebný strojnícky preukaz

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzická ochrana majetku; požadovaná prax 1 rok;
podmienka prijatia: Preukaz odbornej spôsobilosti na prácu v SBS

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16
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Požad.
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Syrár/ka (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Technológ plánovač (1)

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

Adriana Machovcová (tel.:
+421445476701, e-mail:
hr@fiving.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - normovanie práce pre zváranie, povrchové úpravy,
sekanie, ohraňovanie, chladiarenské, elektrikárske, montážne a zostavné práce
- spracovanie technologickej dokumentácie vrátane noriem spotreby práce
- kapacitné plánovanie výroby
- monitorovanie a kontrolovanie pracovných časov a postupov

Technológ/
elektrikár (2)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o chod AQP: chemizácia bazénov, kontrola
kvality bazénovej vody a jej úprava, elektrická časť- čerpadlá cirkulácie bazénovej
vody, čerpadlá atrakcií bazénov, semafóry tobogánov, chod vzduchotechník
objektov, odstraňovanie technických a elektrických závad technoloógie AQP,
prípadne údržbárske práce. Osvedčenie- Vyhláška 718/2002 Z.z., §22. Spo ahlivosť,
komunikatívnosť, príjemné a profesionálne vystupovanie, pozitívny prístup k práci

Tesár (1)

SKD, s.r.o.(Malužiná
104, Malužiná, 03234)

(tel.: 0910 984 629, e-mail:
skdkrissak@skdkrissak.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesár/ka
tesárske práce, stavebné a pomocné práce
vočičský preukaz A,AM,B

Tesári a stavební
stolári (5)

Kredit real,
s.r.o.(Jozefa Dekreta
Matejovie 549,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0907 339 275, e-mail:
emil.pincak@gmail.com)

za hodinu (4 7)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesári a stavební stolári
miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 16.01.2018 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 301

Traktorista (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Traktorista (1)

Ro nícke družstvo
Dovalovo(Dovalovo
515, Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 044/5222924, e-mail:
bendikova.m@mag-net.sk)

(-)

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

Triedenie reziva
(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava výrobkov

Dátum nástupu: Ihneď ; Činnosti pri vedení, obsluhe, starostlivosti a údržbe
traktora a ťahaného zariadenia.

Dátum nástupu: Ihneď ; Traktorista- požadujeme vodičske oprávnenie sk. A,C

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva,
triedenie reziva pod a kvalitatívnych tried
prax v drevárstve, lesníctve výhodou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Upratovač/ka (1)

JASTAR +, s. r.
o.(Kuzmányho 1137 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(, e-mail:
jastarplus@jastarplus.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce pridelených priestorov - firmy,
domácnosti.
VP - sk. B výhodou
Miesto na plný/skrátený úväzok

Upratovač/ka (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovač/ka

Upratovačka (1)

CLEAN TEAM ONE,
s. r. o.(Garbiarska 55,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Martin Kubek (tel.:
+421915835055, e-mail:
kubekmartin@zoznam.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pravidelné upratovacie práce

Upratovačka (1)

SUPERFLY TUNNEL,
s. r. o.(Ráztočná 21 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0948 771 011, e-mail:
p.kupsky@hurricanefactory.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme zodpovednú pani na upratovanie priestorov
Hurricane Factory Tatralandia, podmienkou uchádzačky je flexibilita a vzťah k
čistote.

Upratovačka (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Demäno
vská cesta 669,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: 0905 738 863, e-mail:
geskova@polytechnika.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie ubytovacej časti RZ demänovka
výučný list v odbore, zdravotný preukaz

Upratovačka chyžná (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb - penzión, upratovanie reštaurácie.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)
za hodinu (od
2,759)

Upratovačka LM
(1)

ISS Facility Services
spol. s r.o.(Kpt.
Nálepku 16/A,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Danica Kadnárová (tel.:
+421907775560, e-mail:
danica.kadnarova@sk.issworld.co
m)

Učite
všeobecnovzdeláv
acích predmetov
(1)

Súkromné tanečné
konzervatórium(Hradn
á 340, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(, e-mail: riaditel@stklh.sk)

(-)

Učite /ka pre
predprimárne
vzdelávanie (1)

Základná škola s
materskou
školou(Starojánska 11,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 044/5221225, e-mail:
ekonom.zs@liptovskyjan.sk)

Valciar (3)

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

Vedúci skladu (1)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; Upratovanie kancelárií priestorov v SSE - AB
Liptovský Mikuláš, pracovná doba v poobedňajších hodinách od 15,00 do 20,00
hod., mzda 2,759 Eur/hod. Kontakt Miroslava Banická: 0907777903.

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite matematiky, fyziky a informatiky

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; priama výchovno vzdelávacia činnosť v predškolskom
zariadení

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

dohodou (-)

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

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

dohodou (-)

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

57

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • príprava vstupného materiálu pre valcovacie linky,
• nastavovanie valcovacích liniek,
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,
• dolaďovanie valcovacích liniek,
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,
• odoberanie výrobkov od linky,
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a príjem tovaru,
komunikácia so zákazníkmi.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vedúci
strategického
nákupu (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za riadenie tímu strategických nákupcov
zodpovednosť za riadenie, udržiavanie a zlepšovanie materiálových procesov na
oddelení nákupu
organizácia činností spojených so zabezpečením priameho materiálu pre výrobu
organizácia činností spojených so zabezpečením režijného materiálu a služieb
zodpovednosť za optimalizáciu materiálových tokov a efektívne využívanie zdrojov
práca so systémom SAP, vyhodnocovanie a spracovávanie cenových ponúk,
objednávok
zber a analýza dát v spojitosti s chodom oddelenia a následná tvorba reportov
komunikácia s dodávate mi, vedenie rokovaní a dohadovanie zmluvných podmienok
vedenie a školenie podriadených
kooperácia s ostatnými oddeleniami a Delta závodmi vo svete
účasť a / alebo vedenie špeciálnych projektov pod a požiadaviek nadriadeného

Vedúci/ vedúca
ekonomického
oddelenia (1)

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

(tel.: 0908 965 770, 044/5477216,
e-mail: smopaj@smopaj.sk)

za mesiac
(700 - 900)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a
financovania. Požadované kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II.st., znalosť
zákonov č. 357/2015 Z.z., 431/2002 Z.z.; 278/1993 Z.z.; 552/2003 Z.z.; 553/2003 Z.z.;
523/2004 Z.z.; znalosť podvojného účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania; práca
v systéme štátnej pokladnice- modul Manex, RIS, Konsolidačný balík, Majetok
štátu, Záväzky; organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť,
zodpovednosť, manažérske schopnosti, bezúhonnosť, prax v oblasti verejnej správy
je výhodou. Požadované doklady: Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
úradne overená fotokópia dokladu o VŠ vzdelaní II. st., profesionálny
štruktúrovaný životopis, motivačný list, písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 Z. č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť s
požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom:
"Výberové konanie- vedúci/vedúca ekonomického oddelenia" v lehote do 06.12.2017
do 12:00 hod. na adresu Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. Výberové konanie sa uskutoční dňa
14.12.2017 o 9:00 hod. v SMOPaJ, Školská 4, Lipt. Mikuláš.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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pracoviska)
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(od-do)
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vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Vedúci/a
predajne (1)

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

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

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

Vodič (1)

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

(tel.: 044/5520473-74, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vodič - údržbár
(1)

Obec Demänovská
Dolina(Demänovská
Dolina 258, 03101)

(tel.: 0903 503 418, e-mail:
prednosta@devanoskadolina.info)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zimná údržba miestnych komunikácií, iné údržbárske
práce
vyučený v obore elektrikár výhodou,
profesijná karta vodiča výhodou

Vodič - údržbár
(1)

Obec Demänovská
Dolina(Demänovská
Dolina 258, 03101)

(tel.: 0903 503 418, e-mail:
prednosta@devanoskadolina.info)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zimná údržba miestnych komunikácií, iné údržbárske
práce
vyučený v obore elektrikár výhodou,
profesijná karta vodiča výhodou
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Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné
miesta; potrebný VP sk. B.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič MKD (2)

Hoško, a.s.(SNP 220,
Podtúreň-Roveň,
03301)

(tel.: +421 911 932 880, e-mail:
ria@hosko.eu)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodičský preukaz skupiny E nevyhnutný, kvalifikačná
karta vodiča, tachografová karta, psychická a zdravotná spôsobilosť vodiča, register
trestov bez záznamu, prax minimálne 1 rok v medzinárodnej doprave, skúsenosti s
colným vybavením výhodou

Vodič MKD (2)

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

(tel.: 0905 802 535, e-mail:
spedicia@selimtrans.sk)

za mesiac
(900 - 1200)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič MKD (3)

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

Ing. Ria Hošková, 0911932880,
ria@hosko.eu

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodičský preukaz skupiny E nevyhnutný, Kvalifikačná
karta vodiča, tachografová karta, psychická a zdravotná spôsobilosť vodiča, register
trestov bez záznamu, prax minimálne 1 rok v medzinárodnej doprave, skúsenosti s
colným vybavením výhodou.

Vodič MKD (3)

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

(tel.: 0905487432, e-mail:
kktrans@stonline.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Dodávka tovaru do krajín EÚ, od pondelka do piatku víkendy vo né.
Potrebná karta vodiča, tachografická karta, psychotesty.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Vodič MKD (4)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Vodič VZV (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka
• vykonanie bežnej údržby zvereného vozidla
• privezenie vstupného a obalového materiálu k výrobným zariadeniam
• prevážanie polovýrobkov a hotových výrobkov do skladu

Vodič VZV (4)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vodič VZV na Mokrej dielni
- vykonáva prácu obsluhy VZV do 4t, aj nad 4,5t vo viaczmennej prevádzke

Vodič
domiešavača (1)

K.K. BETON, s. r. o.(1.
mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 483 230, e-mail:
kovac.kkbeton@gmail.com)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič domiešavača
doprava betónu
vodičské oprávnenie C
požadovaná prax min. 2 roky

Vodič kamiónu
(1)

Libor Janičina AUTODOPRAVA(Dúb
rava 315, 03212)

(tel.: 0905 626 533, e-mail:
liborjan@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič
medzinárodnej
dopravy do 3,5t
(2)

TRAX,
s.r.o.(Priemyselná
1/2034, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0911 251 895, e-mail:
trax@trax.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t
požadovaná prax min. 2 roky
vodičské oprávnenie sk B, podsk. B1

Vodič nákladnej
dopravy (LKWnáves) (1)

DREVONAEXPORT
s.r.o.(Malužiná 20,
03234)

(tel.: 0908 515 721, e-mail:
albrecht@drevonaexport.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič nákladnej dopravy v rámci SR a ČR
potrebná karta vodiča, psychotesty, vodičský preukaz C+E, prax min. 1 rok
Výberové konanie u zamestnávate a dňa 29.11.2017 o 11:00 hod. - Malužiná 20, 032
34 Malužiná (potrebné poslať životopis)

Vodič
nákladného
motorového
vozidla (3)

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

(tel.: 0911 141 490, e-mail:
karcak@lasimex.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; vodič MKD v štátoch EÚ

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu vrámci EÚ
potrebná profesná karta a karta vodiča

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebná Kvalifikačná karta vodiča, Psychotesty.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16
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vzdelanie

Požad.
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Vodič
nákladného
motorového
vozidla (3)

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

(tel.: 0911 141 490, e-mail:
karcak@lasimex.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

Mgr. Lucia Gočová (tel.:
+421911095062, fax:
+421445231710, e-mail:
lucia@hosko.eu)

dohodou (-)

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

aspoň 6
mesiacov

Vodič
nákladného
vozidla EÚ (1)

Libor Janičina AUTODOPRAVA(Dúb
rava 315, Dúbrava,
03212)

Libor Janičina (tel.:
+421905626533, e-mail:
liborjan@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič

Vodič skupiny C
(1)

EkoEnergia
Distribúcia,
s.r.o.(Krá ová Lehota
276, Krá ova Lehota,
03233)

(tel.: 0907 852 999, e-mail:
hanova@ekoenergia.sk)

za mesiac
(700 - 850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz tovaru konečným zákazníkom po Liptove,
nepravidelný závoz pelety na cisterne do vzdialenosti cca 100 km. Pokia nebude
plánovaný rozvoz, tak pomocné práce v sklade pri vykládke kamiónov. Preukaz
VZV je výhodou; požadovaná prax 2 roky; VP: sk. B, C.

Vodič skupiny C
na Tatru 815 (2)

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

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič taxislužby
(3)

TZ-STORM, s. r.
o.(Vansovej 1319/12,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0918 842 474, e-mail:
zuzka153@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladnej dopravy
kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla v medzinárodnej
doprave.

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič vozidla taxislužby
potrebný vodičský preukaz minimálne 3 roky
bezúhonnosť, preukaz vodiča taxislužby (v prípade, že preukaz uchádzač o
zamestnanie nemá, je možná dohoda)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16
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Vodič/ka
kamiónu (3)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Liptovsky
Mikulas, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 998 401, 044/435 16 56,
e-mail: mkd.ozo@gmail.com)

za mesiac
(800 - 1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič/ka kamiónu
potrebný vodičský preukaz sk C+E

Výrobný
pracovník (20)

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

(tel.: 0902 965 233, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obslužné práce pri výrobe výrobkov, kartonáž výrobkov,
obsluha výrobných zariadení
pracovný pomer na 6-12 mesiacov,
zmeny: 5:45-13:45, 13:45-21:45, 21:45-5:45
potrebný zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve, chuť pracovať a učiť sa

Výrobný
pracovník v
kožiarenskom
priemysle (10)

Work Service Slovakia,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
09001)

Viktória Vanátová Ulmannová
(tel.: +421911050681, e-mail:
Viktoria.VanatovaUlmannova@workservice.eu.sk)

za mesiac (od
850)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulácia s kožou
- predúprava
- práca v suchej dielni

Výrobný
pracovník v
kožiarenskom
priemysle (5)

Work Service SK,
s.r.o.( Priemyselná
1851/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Zuzana Kubicová (tel.:
+421911050787, e-mail:
zuzana.kubicova@workservice.eu.
sk)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulácia s kožou
- predúprava
- práca v suchej dielni

Výživový
poradca kariérny postup
(2)

Mgr. Zuzana
Zápotočná(Námestie
Oslobodite ov 9,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Zuzana Duong Zapotocna
(tel.: +421908819282, e-mail:
topfitlm@gmail.com)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáš si prácu, ktorá Ťa bude napĺňať? Baví Ťa šport,
zdravý životný štýl? Sieť poradenských centier ponúka vo nú pozíciu wellness
konzultant. Ponúkame kariérny rast, nadštandardný príjem, osobný rozvoj,
medzinárodné školenia s doktormi a wellness trénermi s 20 ročnou skúsenosťou.
Možnosť práce aj z domu, čas si určujete Vy. Životopis zasielajte na
topfitlm@gmail.com. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobné stretnutie.

Vŕtač (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

TeamPrevent Santé s.
r. o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911 727 051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

dohodou (-)
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aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; všeobecný lekár
preventívne lekárske prehliadky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkam prácu pre 2-3 udí. Práca pre seba, nie pre
niekoho. Kto h adá kariérny rast, tu ho nájde, ak je šikovný.
Čas potrebný pre prácu (6 - 8 hod. denne), práca je ideálna aj pre mladých udí
popri škole, ved ajšiu pracovnú činnosť, mamičky na materskej (2 - 3 hod. denne).

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

TeamPrevent Santé s.
r. o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911727051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

Wellness tréner Wellness poradca
(5)

Michal Šintaj(Namestie
osloboditelov 9,
Liptovský Mikuláš,
03301)

Michal Šintaj (tel.:
+421910478495, e-mail:
miso.sintaj@gmail.com)

Zdravotnícky
asistent (1)

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

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

za mesiac
(730 - 750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zdravotnícky
záchranár v
Liptovskej NsP
(3)

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

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

dohodou (-)

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

64

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícky asistent
Poskytovanie základnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti (§ 12 ods. 1 nariadenia vlády SR č.
296/2010 Z. z.).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)
Zmenový majster
(4)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Eurostyle Systems
Liptovský Mikuláš
s.r.o.(Palugyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.
Ing. Ľubomira Uramová (tel.:
+421445567000, e-mail:
lubomira.uramova@eurostylesystems.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou (-)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné povinnosti:
• Riadenie a organizácia výroby na zmene pod a plánov výroby
• Zabezpečenie plynulého chodu výroby
• Zabezpečenie dodržiavania výrobných procesov
• Kontrola kvality výrobkov
• Stanovenie priorít a rozde ovanie denných úloh
• Riadenie objemu a kvality výroby pod a požiadaviek logistiky
• Príprava stroja a nástroja na prevádzku pri zmene výrobného programu, jeho
uvedenie do prevádzky pod a predpisov a inštrukcií
• Ukončenie prevádzky stroja a nástroja pod a predpisov a inštrukcií
• Riadenie zaško ovania zamestnancov a hodnotenie výkonov zamestnancov
• Vedenie a motivácia pracovníkov vo výrobe
• Dodržiavanie baliacich predpisov pre príslušný výrobok
• Riadne a pravdivé vypisovanie dokumentácie pod a inštrukcií
• Zabezpečenie udržiavania čistoty strojov a pracovísk pod a zásad 5S
• Výpomoc v prípade naliehavých a nepredvídate ných prác na iných oddeleniach
• Dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovných predpisov spoločnosti
• Vedenie podriadených zamestnancov výroby
• Začlenenie nových a hosťujúcich zamestnancov
• Zabezpečenie efektívneho využívania výrobných strojov, nástrojov a materiálov
• Analýza príčin vzniku nekvality, návrh a realizácia opatrení na ich odstránenie
• Dodržiavanie BOZP a PO
• Dodržiava požiadavky uvedené v internej a externej dokumentácii, svojou prácou
predchádza a eliminuje nežiaduce vplyvy na ŽP
Zodpovednosť:
• Zodpovednosť za produktivitu práce, aktívne sa zúčastňovať na jej raste,
optimálne vyťažovanie výrobných kapacít a pracovníkov
• Zodpovednosť za časový rozvrh výroby, náklady a kvalitu výroby
• Organizácia výmeny pracovnej zmeny
• Plnenie výrobného plánu
• Poriadok a čistota na pracoviskách
• Pod a pracovných povinnosti
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zmenový
údržbárzámočník (1)

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

(tel.: 0907 888 744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Zubný lekár (1)

JJ dent s.r.o.(Alexyho
1817/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907743181, e-mail:
jana.ju77@azet.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; činnosť zubného lekára. Zamestnávate a je potrebné
vopred kontaktovať telefonicky.

Zubný lekár/ka
(1)

MUDr.Jana
Hanzelová,stomatológ(
Bobrovec 90, Bobrovec,
03221)

(tel.: 0907/859 623, e-mail:
jahanzelova@gmail.com)

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.04.2018 ; Stomatologická činnosť.

Zubný lekár/ka
(1)

TOMDENT, s.r.o.(Čsl.
brigády 4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 985 574, e-mail:
tomasovicova@alconet.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2018 ; práca stomatológa v zubnej ambulancii
prax výhodou

Zvárač (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke.

Zvárač CO2 (1)

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

(tel.: 0903 810 282, e-mail:
sedoza@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač CO2
požadovaná prax 3 roky

Záhradník/čka
(2)

Green Land Servis
s.r.o.(Chrenoviská
987/6, Liptovský
Mikuláš, 03180)

(tel.: 0903 502 481, e-mail:
greenland@greenland.sk)

za hodinu (3 4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné záhradnícke práce.

Zámočník (1)

LISS, s. r. o.(1.mája
2066, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903 627 765, e-mail:
brincik@liss.sk)

za mesiac (od
780)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke práce, zváranie- potrebné mať zváračské
skúšky. Prax je vítaná.

66

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske a zámočnícke práce; požaduje sa zváračský
preukaz, VP sk. B, prax 1 rok.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Zámočník,
nástrojár a
podobný
pracovník inde
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, 044 5201 852,
e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

Zástupca/
zástupkyňa
vedúceho
predajne (1)

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

Údržbár (1)

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

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za hodinu (od
3,2)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - zámočnícke práce
lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov pod vŕtačkou, nitovanie,
narážanie matíc, hrotovanie
potrebné strojárske vzdelanie v odbore obrábač kovov, mechanik nadstavovač,
mechanik NC strojov
orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať
systematicky, nezávisle a samostatne
obsluha dierovacích strojov TRUMPF
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,
práca v dvojzmennej prevádzke
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 15.11.2017 o 09:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

(tel.: 0918 665 448, 044/5263 232,
e-mail: riaditeldmr@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbár
obsluha kotolne, zabezpečovanie drobnej údržby, dodržiavanie bezpečnostných
predpisov, údržba vodoinštalácie, el. zariadení, údržba areálu hotela
vodičský prezkaz B, osvedčenie el. spôsobilosti (na obsluhu vyhradených TZ
tlakových, skupiny B, Kvap. kotol V.triedy na plynné palivo)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Údržbár elektrikár (1)

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

(tel.: 0918 665 406, 044/520 8901,
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár/ka - elektrikár,
vyučený v odbore elektrikár, prax vítaná,
Odstraňovanie závad, vykonávanie preventívnej údržby zariadení, kontrola a
obsluha plynovej kotolne,
vedenie evidencie pod a prevádzkového poriadku

Údržbár technický
pracovník/čka (1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: 0948 775 009, e-mail:
katarina.sekanova@garnetpeers.s
k)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - technický pracovník
dorbné opravy, údržba penziónu.opravy v prevádzke, starostlivosť a údržba o okolie
a priestory penziónu, príprava zasadacích priestorov a iné

Údržbár v hoteli
v Jasnej (1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • bežná údržbárska činnosť v 3* hoteli v Jasnej
• starostlivosť o okolie objektov (v zime odpratávanie snehu), upravuje a udržiava
čistotu v okolí hotela
• starostlivosť o exteriérové welness - vykurovanie kadí

Účtovník/čka (1)

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

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropa.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtovník/čka
vedenie kompletného účtovníctva firmy, mzdy, personalistika
požadovaná prax 3 roky

Účtovník/čka (1)

Loviu,
s.r.o.(Družstevná 5,
Lipt. Mikuláš, 03101)

(tel.: 0948 405 512, e-mail:
marketing@bighome.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Účtovník/čka (1)

MA TRADE, s. r. o.(1.
mája 724, Liptovský
Mikuláš, 03028)

(tel.: 0905 326 918, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

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

Účtovníčka (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

68

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie podvojného účtovníctva, účtovanie faktúr,
pokladne, banky

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, bežná
administratíva
požadovaná prax minimálne 5 rokov
samostatnosť, loajálnosť, bezúhonnosť

Dátum nástupu: Ihneď ; JÚ, PÚ, MZDY

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čalúnnik
sedacích súprav
(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnenie sedacích súprav, kresiel, stoličiek, štýl
Chesterfield

Čašník (1)

MA-MI PUB s.r.o.(K
stanici 503/2a,
Podtureň, 03301)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických
zariadeniach a komunikácia s nimi.
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.

Čašník (2)

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

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

za hodinu
(3,5 - 4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha, príprava nápojov, starostlivosť o hostí
zatiadenia...

Čašník (2)

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

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

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník , servírka
(1)

Vladimír Urban
HOSTINEC U
URBANOV(Ľube a 344,
Ľube a, 03214)

(tel.: 0950 588 031)

Čašník - barman
hotel Barbora
Vyšná Boca (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Barbora 0, Vyšná Boca,
03234)

Čašník - barman
hotel Repiská
Demänovská
Dolina (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Demänovská
Dolina 0, Demänovská
Dolina, 03251)

dohodou (-)

(-)

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

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421918777016, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Ing. Jana Čumová (tel.:
+421906772206, e-mail:
jcumova@hbp.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vo výčape, predaj alkoholických a
nealkoholických nápojov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha pri barovom pulte, samostatné prijímanie
objednávok, stolovanie, príprava tabule, obsluha zákazníkov, inkasovanie tržieb,
výroba a ponuka miešaných nápojov.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha pri barovom pulte, samostatné prijímanie
objednávok, stolovanie, príprava tabule, obsluha zákazníkov, inkasovanie tržieb,
výroba a ponuka miešaných nápojov.
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Čašník - servírka
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.(Hotel
Repiská 0,
Demänovská Dolina,
03251)

(tel.: 0918 779111, e-mail:
prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtujúci čašník/čka na stredisku reštaurácia, lobby bar,
obsluha hotelových hostí, organizovanie práce svojim podriadeným pracovníkom,
hmotná zodpovednosť za pridelený sklad.
Uvítame čašníka, serírku ktorý vie dobre pripravovať miešané nápoje.

Čašník / servírka
(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!

Čašník / čašníčka
(2)

Persson s. r.
o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Lenka Ďuricová (tel.:
+421948280745, e-mail:
duricova@liptovar.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, barman
(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník, servírka
(1)

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

(tel.: 0905 506 955, e-mail:
vanovic@hotelmnich.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná starostlivosť o zákazníka

Čašník, servírka
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Repiská-chata
Kožiar , Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: 0918 779 111, 044/5591526,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka, servírka
účtujúci čašník na stredisku, reštaurácia, lobby bar, obsluha hotelových hostí,
organizovanie práce
svojim podriadeným pracovníkom, hmotná zodpovednosť za pridelený sklad

Čašník, servírka
(1)

Ing. Kvetoslav
Staroň(Reštaurácia
MUSTANG,
Demänovská cesta 79,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 00421 905 252515, e-mail:
kvetoslavstaron@gmail.com)

za mesiac
(500 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni,
- môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa medze nekladú.
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Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí, práca s pokladňou, komunikácia s hosťom,
výdaj denného menu, príprava akcií, rodinných osláv

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka.
Príprava alko, nealko nápojov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť
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Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník, servírka
(1)

Pavol Hutka(Pri
Úpuste 463, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(, e-mail: palhu@post.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v pohostinstve.
Miesto výkonu práce: Liptovská Porúbka 47

Čašník, servírka
(1)

SOREA spol. s
r.o.(Demänovská
Dolina , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0918 665 448, 044/559 16 41,
e-mail: riaditelmmt@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
zabezpečenie obsluhy hostí, dodržiavanie zásad správneho stolovania, podávania
jedál, nápojov, zabezpečovanie čistoty a úpravy strediska
vyučený/á v odbore, hygienické minimum, zdravotný preukaz,
samostatnosť, ústretovosť, zodpovednosť
anglický, nemecný, ruský jazyk - elementárna úroveň
Prax vítaná

Čašník, servírka
(1)

Tatiana
Danajová(Dúbrava
190, Dúbrava, 03212)

(tel.: 0907 691 019, e-mail:
tatianadanajova@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha výčapného zariadenia, obsluha terminálu, NIKÉ, TIPOS, výherných
hracích automatov, sanitačné a čistiace práce, obsluha zákazníkov
potrebný zdravotný preukaz

Čašník, servírka
(2)

ECO TECHOLOGY
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 137,
Liptovská Porúbka,
03301)

Daniela Joobová (tel.:
+429011220131, e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka je zodpovedný/á za obsluhu hostí v
stravovacom zariadení.
Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva ich zúčtovanie skonzumovaní.

Čašník, servírka
(2)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Penzión ZIVKA,
Závažná Poruba 550,
032 02, Závažná
Poruba)

(, e-mail: 0905 377 377)

za mesiac
(550 - 600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a účtovanie zákazníkov, prestieranie stolov,
príprava a aranžovanie miestnosti; samostatnosť, spo ahlivosť, logické zmýš anie

Čašník, servírka
(2)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

(tel.: 0903 806 205,
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
príjem objednávok od zákazníkov, obsluha zákazníkov, príprava teplých a
studených nápojov, obsluha registračnej pokladne
potrebný platný zdravotný preukaz, výučný list

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie a prípravou
nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni.
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Čašník, servírka
(3)

ALCONET plus,
s.r.o.(M. Pišúta 979/4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911 599 976, e-mail:
alconet@alconet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava a roznášanie nápojov, práca s
registračnou pokladňou
Pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a - uchádzač o zamestnanie do 25 rokov
veku, min. 3 mesiace v evcidencii alebo uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, min. 6
mesiacov v evidencii, ktoý nemal prvé platené zamestnanie.

Čašník, servírka
(3)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava strediska reštaurácia. Bezúhonnosť
dokladovaná aktuálnym Výpisom z registra trestov, zodpovednosť, dobrý zdravotný
stav, požadovaná prax 0-5 rokov.. Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a
profesného životopisu uchádzača poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk.

Čašník, servírka
(5)

REDUTA s.r.o.(1. mája
3900, Liptovský
Mikuláš, 03028)

(tel.: 0917 234 178, e-mail:
rudes321@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka - obsluha, roznáška jedál, ...

Čašník, servírka Jasná, Hotel
Ostredok*** (4)

Ostredok s. r. o.(Jasná
101, Demänovská
Dolina, 03101)

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
prevadzka@ostredok.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na
TPP/brigádne na pozíciu čašník/čašníčka, barman/barmanka.
- Prax vítaná.
- Pracuje sa v mladom kolektíve.
- Ubytovanie pre zamestnancov zdarma, uniformy, strava, pitný režim + iné
benefity.

Čašník, čašníčka
(2)

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

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

za mesiac
(650 - 950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach
a komunikácia s nimi.
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a
nápojov).
Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.
Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo
osobne

Čašník/Čašníčka
(3)

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

Mgr. Diana Kupková (tel.:
+421917431600, e-mail:
hotel.liptov@gmail.com)

Čašník/čašníčka
(1)

Garnet Peers,
s.r.o.(Pod Stráňou 338,
Liptovský ján, 03203)

(tel.: 0911 287 486, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čašníčka
-obsluha zákazníkov,
-komplexná starostlivosť o zákazníka,
-udržiavanie čistoty priestorov jedálne a terasy,
-rámovanie, účtovanie
-šikovnosť, príjemné vystupovanie, ochota
- pre UoZ s minimálnym stredným odborným vzdelaním

Čašník/čašníčka
(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník v reštaurácii.

Čašník/čašníčka
(1)

Liptovské dvory,
s.r.o.(Jánska dolina
438, 032 03 Liptovský
Ján, Liptovský Ján)

(tel.: 0917160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o plynulý chod reštaurácie a baru, obsluha
zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou, aktívny
predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov.
Flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci, zodpovednosť,
komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita

Čašník/čašníčka
(1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií štvorhviezdičkového hotela Fis
v Jasnej
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Čašník/čašníčka
(2)

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

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

dohodou (-)

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

Čašník/čka (1)

F- Motel, s. r.
o.(Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0917 400 448, e-mail:
recepcia@f-hotel.sk)

dohodou (-)

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

Čašník/čka (1)

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

(tel.: 0918777278, e-mail:
riaditel@hotelbarbora)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtujúci čašník na stredisku reštaurácia, lobby bar,
obsluha hotelových hostí, organizovanie práce svojim podriadeným, hmotná
zodpovednosť za pridelený sklad.

Čašník/čka (1)

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

(tel.: 0948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha hostí, práca s pokladňou, komunikácia s hosťom, výdaj denného menu,
príprava akcií, rodinných osláv, ....
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 09.01.2018 o 13:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.

Čašník/čka (1)

ŠIKOV,
s.r.o.(Demänová 480,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0903 537204, e-mail:
info@holiday-liptov.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/servírka
prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,
servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, účtovanie a vedenie pokladne,
kontrolovať správnosť prezentácie jedla a jeho kvality ešte pred servírovaním
hosťom, výroba miešaných nápojov pod a receptúr a ich servírovanie
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 09.01.2018 o 9:00
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka
obsluha hostí

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí rodinného penziónu, pomocné práce pri
príprave v kuchyni,
uchádzač nemusí mať ukončené vzdelanie v študijnom odbore - čašník,
vyžaduje sa komunikatívnosť, zručnosť, tímová práca,
znalosť cudzieho jazyka (Aj, PLj) - nie je podmienkou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník/čka (10)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí; uchádzači vyučení v odbore
alebo s praxou v hoteloch rovnakej kategórie. Požaduje sa základná znalosť práce s
PC+ znalosť AJ a RJ.

Čašník/čka (2)

ALEXANDRA
COMPLEX, s. r.
o.(Jánska dolina 2190,
Liptovský Ján, 03203)

Zdena Sláviková (tel.:
+421917107895, e-mail:
praca@alexandracomplex.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za podávanie jedál a nápojov hosťom počas
pracovných zmien,
- presné zaznamenávanie objednávok, prinášanie a odnášanie jedál a nápojov,
- promptné servírovanie jedál a nápojov,
- úprava stolov a čistota zvereného úseku,
- ponúkanie a odporúčanie špecialít podniku, dôkladná znalosť jedálneho lístka,
- obsluha pri stole alebo pri pulte,
- profesionálne správanie pod a nastavených hotelových štandardov a noriem,
- účtovanie platieb,
- príprava a obsluha počas akcií a eventov (catering),
- dodržiavanie jednotných zásad obsluhy so snahou o vysokú úroveň poskytovaných
služieb,
- hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár.

Čašník/čka (2)

Tomáš Grygar(Nová
337, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: 0908 844 155, e-mail:
ukonika@ukonika.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha

Čašníčka (2)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Hotel Bystrina
23, Demänovská
Dolina, 03251)

Ján Špirec (tel.: +421903500659,
e-mail:
hotelbystrina@hotelbystrina.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha, práca v bare, udržiavanie čistoty v priestoroch
reštaurácie a baru;
znalosť anglického jazyka nutná; je potrebné byť vyučený v odbore alebo mať
dostatočnú prax; možnosť aj sezónnej práce (iba zima lebo leto)

Čašníčka
(Liptovský
Mikuláš) (1)

Arcade group, s. r.
o.(Garbiarska 4251,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radoslava Kanderová (tel.:
+421908079943, e-mail:
Arcaderk@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jedná sa o prácu v herni. Obsluha zákazníkov, obsluha
registračnej pokladne, obsluha výherných automatov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašníčka / Čašník
(1)

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

Čašníčka, čašník
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

dohodou (-)

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; * Príprava čapovaných, miešaných, horúcich a studených
nápojov v reštauračnom bare alebo v kaviarni
* Distribúcia nápojov pod a objednávok
* Roznos hotových jedál
* Pomocné práce pri umývaní riadu a pohárov
* Upratovanie stolov, prestieranie
* Účtovanie
* Vysávanie reštaurácie alebo kaviarne

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

Miriam Fronková (tel.:
+421911433341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem objednávok a účtovanie hostí, komunikácia s
hosťom,
- reštaurácia, bar, terasa,
- obsluha na rôznych druhoch akcií (svadby, stretnutia, rokovania...).

Čašníčka, čašník
(2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Panagiotis Batsikostas (tel.:
+421903545983, e-mail:
info@hellas.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Šička (2)

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

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

za mesiac
(580 - 580)

Stredné odborné
vzdelanie

Šička poťahov na
kancelárske
stoličky (9)

InterTechnic
s.r.o.(Palúčanská
54/371, L. Mikuláš,
03101)

(tel.: 0915 391 366, 044/286 1057,
e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šička - obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky
po úvodnom zaškolení schopnosť samostatne pracovať, zodpovednosť a dôslednosť s
dôrazom na kvalitu práce,
vzdelanie alebo prax v obore výhodou

Školský
psychológ (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

(tel.: 044/5522497)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný čas od 7:00 hod. do 15:00 hod./ 1 deň v týždni
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, práca s pokladňou

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; šitie textílií v čalúnickej výrobe

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Šofér (rozvozca
jedál) (2)

Panagiotis Batsikostas HELLAS(Bellova
696/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Panagiotis Batsikostas (tel.:
+421903545983, e-mail:
info@hellas.sk)

Šofér, rozvozca
pizze a jedál (1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Špecialista
technológ vo
výrobe nábytku
(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz jedál

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz jedál a pizze priamo k zákazníkom.

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

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

dohodou (-)

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

Špecialista v
oblasti predaja
produktov a
služieb (1)

MORUS,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , 01301)

(tel.: 0915 951 841, e-mail:
morus@morus.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; propagácia predávaného produktu, dopĺňanie
dokumentácie na web stránku spoločnosti

Špecializovaný
predajca
elektronáradia a
potrieb pre
remeselníkov (1)

Ing. Ivan Vavrovič
LIPTOVCONSULT(K
omenského 18, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš)

(tel.: 0903 801 985, e-mail:
vavrovic@isternet.sk)

za mesiac
(600 - 1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj na predajni (90%) aj v teréne (10%), príjem a
výdaj tovaru, montážne práce a základné servisné úkony. Vyžaduje sa technická
zručnosť na vysokej úrovni; flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, základná
znalosť AJ, NJ; vodičský preukaz sk. B.
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; odborník - technológ vo výrobe čalúneného nábytku,
konštrukcia a vývoj čalúneného nábytku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 15.12.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 15.12.2017 o 07:16

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

Kontakt u zamestn.

Železiar v
stavebníctve (5)

Kredit real,
s.r.o.(Jozefa Dekreta
Matejovie 549,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0907 339 275)

Žeriavnik na
žeriav AD 20 (2)

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

(tel.: 0905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

za hodinu (4 7)

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

dohodou (-)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 16.01.2018 o 09:00 hod. v
zasadačke č. 301

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

