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Administrátor (1)

FEPET
s.r.o.(Palúdzka ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 539 431, e-mail:
hrabovo@mail.ru)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia so zákazníkom v Rumunskom jazyku

Aranžer/
aranžerka kvetov
(1)

Alena Hlavatá(1. mája
92/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: Te.: 0904 444 755,)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; aranžovanie kvetov, starostlivosť o kvety,
pracovná pozícia realizovaná v rámci §54 Praxou k zamestnaniu ( len pre
evidovaných UoZ ),

Asistent
obchodného
vedúceho (5)

Lucia Gáliková(M. M.
Hodžu 22, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Lucia Gáliková (tel.:
+4210908845223, e-mail:
galiklucia@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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/ka pre
zahraničný
obchod a export
(1)

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
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

1

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne získavanie nových zákazníkov, starostlivosť o
stálych zákazníkov, výkon činností v oblasti marketingu, vedenie admin.agendy
spojenej s prideleným portfóliom, príprava a účasť na zahraničných ve trhoch a
výstavách, udržiavanie existujúcich partnerstiev a obchodných vzťahov, pravidelné
spracovanie a vyhodnotenie analýz (predaja, trhov, médií, atď.), vypracovanie
ponúk a prezentácii.
Vysoká schopnosť obchodného vyjednávania a rokovania na medzinárodnej úrovni,
príprava a vedenie prezentácie na úrovni medzinárodného obchodu, znalosť
základných geografických štruktúr.
Znalosť sortimentu chovate ských potrieb, ve mi dobré organizačné schopnosti a
zvládanie plnenia pracovných povinností aj pod časovým tlakom.
Potrebné je zaslať žiadosť v SJ a AJ + životopis v SJ a AJ na e-mail:
pam@tatrapet.sk
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Asistent/ka
riadite a (1)

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
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Autoelektrikár
(1)

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

(tel.: +421 905 309 055, e-mail:
lrakyta@autoservisaes.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Autoelektrikár automechanik (1)

Ján Teke (Liptovská
Porúbka 449,
Liptovská Porúbka,
03301)

(tel.: 0905 337173, e-mail:
Jonno131@azet.sk)

za mesiac
(400 - 800)

Stredné odborné
vzdelanie

Autoklampiar (1)

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)

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

Ing. Slavomír Moravčík (tel.:
+421905802231, e-mail:
riaditel@lippek.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava a údržba motorových vozidiel /nákladných aj
osobných/

Automechanik
(1)

SEVYT
s.r.o.(Starohorského
10, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: +421 905 462 136, e-mail:
sevyt@slovanet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

2

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie agendy, tabu ky, štatistiky, komunikácia,
rokovania, organizovanie stretnutí, príprava podkladov, reprezentácia.
Precízna práca, samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa, znalosť ekonomickej
agendy, znalosť práce s PC.
Prax vítaná

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatný odborný zamestnanec - automechanik
Prax vítaná

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy automobilov

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava motorových vozidiel
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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

Automechanik
(6)

GTB a.s.(SNP 1, 033 01
Liptovský Hrádok, )

(tel.: 044/5231638, e-mail:
miroslav.jancuska@gtb.sk)

za hodinu
(3.6 - 5.7)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Balič tovaru miesto vhodné len
pre ZP (2)

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

(tel.: 0443240810, e-mail:
office@tomirtech.sk)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-APR-17 ;

Barman/ka (1)

Dušan SmitekĽupčianka(Partizánska
Ľupča 252, 03215)

(tel.: +421 911 599 099, e-mail:
kamila@ecmsystems.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha výherných automatov, servírovanie objednaných
nealkoholických a alkoholických nápojov, obsluha registračnej pokladne

Barman/ka,
čašník/čka (2)

Mgr. Stanislav Švanda
- ES ŠPORT(Liptovský
Hrádok , Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421 902 213 998, e-mail:
stanley@Lmn.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; barman, čašník/čka
práca za barom, príprava káv, nápojov, obsluha hostí

Chemicko technický inžinier
(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 (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: 01-APR-17 ; - Zodpovednosť za plnenie úloh v oblasti odpadového
hospodárstva (odpadových vôd a likvidácie v odpadovom hospodárstve) – znalosť
platnej legislatívy a noriem v
oblasti vodného a odpadového hospodárstva podmienkou,
- zabezpečovanie dodržiavania platnej legislatívy v oblasti ŽP, BOZP a OPP,
- komunikácia so štátnymi orgánmi na úseku BOZP a ŽP,
- práca s technickou dokumentáciou v oblasti skladovania chemikálií,
- zodpovednosť za posudzovanie projektovej dokumentácie z technického h adiska
od externých dodávate ov, podie anie sa na výbere dodávate ov,
- vytváranie plánov investícií a väčšej údržby.

Chyžná (1)

Ing. Imrich Zachar TECHNOPROMPT(Pa
dlých Hrdinov 76,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie hotelových priestorov, príprava izieb pre hostí
pracovná pozícia realizovaná v rámci projektu: len pre evidovaných uchádzačov o
zamestnanie do 29 rokov, min. pol roka v evidencii

za mesiac (od
435)

3

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba a oprava motorových vozidiel
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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

Chyžná (1)

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

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (2)

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

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb, pranie poste nej blielizne, dodržiavanie
hygienických štandardov,

Chyžná - Hotel
Ostredok (2)

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

Zuzana Florova (tel.:
+421908706121, e-mail:
recepcia@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, wellnes.
Možnosť ubytovania zdarma priamo v hoteli.

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

Dojič kráv (2)

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

Anna Dulíková (tel.:
+4210445294152, e-mail:
rdhybe@zoznam.sk)

za mesiac
(500 - 800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

4

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, reštaurácie a spoločných priestorov v
štvorhviezdičkovom hoteli Fis v Jasnej.

Dátum nástupu: Ihneď ;

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.

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojič kráv zabezpečuje komplexnú a odbornú starostlivosť
o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok, zdravot.stavu
zvierat a zdravotného stavu vemena. Sleduje hygienickú nezávadnosť mlieka.
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Dojič/dojička (1)

Po nohospodárske
družstvo
Východná(Východná
465, 03232)

(tel.: +421 903 527 475, 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
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup
prax vítaná
práca na zmeny: 04:00-8:00, 12:00-16:00, 20:00-24:00
VK sa uskutoční dňa 14.02.2017 o 09,00 hod, v zasadacej miestnosti v budove
polikliniky ÚPSVR Liptovský Mikuláš - pracovisko Liptovský Hrádok.

Dojič/ka kráv (1)

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

(tel.: 0903 635082, e-mail:
jancusova@agria-lo.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv v tandemovej dojárni - ranné a večerné
dojenie

Ekonóm (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Evidencia účtovnej agendy, spracovávanie pokl. dokladov,
kontrola podkladov pre DPM oceňovanie, evidencia a vyúčtovanie majetku,
účtovanie odberate ských faktúr

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

Elektromechanik
(10)

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

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

dohodou (-)

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

5

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná zmluva na dobu určitú 15.3.2017 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.
Pred pohovorom prosím kontaktovať: p. Kaliská 0908 924 031,
kaliska@incitysro.sk!
Práca vhodná pre ženy aj absolventov.
Pred pohovorom v spoločnosti Eltek prosím kontaktovať p. Kaliská 0908924031,
kaliska@incitysro.sk
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Elektromechanik
(5)

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

Elektromontér
(2)

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

(tel.: 0910 649 135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk)

za mesiac
(500 - 800)

Stredné odborné
vzdelanie

Elektrotechnik stavebný a
prevádzkový
elektrikár (10)

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

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

za mesiac
(567 - 600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ukončené stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v
študijnom odbore elektrikár.
Miesto výkonu práce - celá SR.
VK sa uskutoční dňa 15.02.2017 o 09,00 hod. v miestnosti č. 101 na ÚPSVR
Liptovský Mikuláš.

Evident
skladového
hospodárstva (1)

STAVIVÁ-Garaj,
s.r.o.(Kpt. Nálepku 14 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 919 768, e-mail:
veduci08@staviva.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: 01-APR-17 ; práca s PC+ obsluha zákazníkov na predajni +
kontrolovanie tovaru + objednávanie tovaru

6

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
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalačné a elektromontážne práce v rôznych
objektoch.
Ukončené stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore: elektrikár.
Miesto výkonu práce: 90 % prác hlavne v regióne Liptov a 10 % aj iné regióny
Slovenska.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Farmaceutický
laborant/ka (1)

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

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

výška
zárobku za
mesiac (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca farmaceutickej laborantky počas dlhodobej PN aMD
a RD

Gastroenterológ Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Gatrista (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha gátra, obsluha drevoobrábacích strojov

Hlavny kuchár,
pizzérista (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava pizze,
- príprava a vydávanie jedál teplej a studenej kuchyne,
- príprava a vydávanie denného menu.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Hlavný kuchár
(2)

H & H česko - slovakia
s.r.o.(Ul. 1. mája
1098/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Huong Gasparovska (tel.:
+421905425027, e-mail:
tthuong71@gmail.com)

za mesiac
(700 - 900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava ázijských špecialít
zostava jedálneho lístka

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

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

Horizontár (1)

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

(tel.: +421 905 360 433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

za hodinu (od
3.2)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; NC 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.

Junior Analytik
(4)

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
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavnou zodpovednosťou Junior analytika je úspešne riadiť
potreby a očakávania zákazníkov, realizovať výskum, analýzu a dohliadať nad
operačnou miestnosťou. Monitorovať vo né média v anglickom jazyku, spracovávať
informácie, komunikovať s firemnými kanceláriami.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Kalič/rovnač (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Klientsky
pracovník na
pošte - Liptovský
Hrádok (1)

PB PARTNER, a.
s.(SNP 136, Liptovský
Hrádok, 03301)

Nikola Foglszingerová (tel.:
+421901798844, e-mail:
cv@pabk.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta
Dátum nástupu: 01-APR-17 ; Kalenie a rovnanie materiálu.

Dátum nástupu: Ihneď ; Páčilo by sa ti byť bankárom, ale sedieť a čakať na klienta
je pre teba nuda? Zatia čo v klasickej pobočke si klient vyberá teba, u nás máš
možnosť nájsť si toho svojho sám. Chyť sa svojej šance a staň sa členom rodiny
Poštovej banky.
Aké výzvy ťa u nás čakajú?
- Aktívne oslovenie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch všade
dostupnej Slovenskej pošty,
- zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií,
- zodpovednosť za plnenie mesačných obchodných plánov,
- udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej Pošty,
- profesionálne zabezpečenie servisu pre zákazníka.
Ako si ťa predstavujeme?
Nemusíš mať roky skúseností v oblasti financií, dôležité je nadšenie pre obchod, dar
reči a zá uba v komunikácii s uďmi. Odmietnutie je pre teba výzva na nový štart
alebo jednoducho povedané: „Keď sa zdá, že sa nedá, dá sa“.
H adáme samostatného obchodníka, ktorý si riadi svoje pracovisko sám a rád sa
spolieha na seba. Človeka, ktorého motivuje vlastný úspech. A k tomu všetkému
stačí ak más SŠ vzdelanie s maturitou či výučným listom.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
pracovník na
pošte - Liptovský
Mikuláš (1)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
PB PARTNER, a.
s.(M.M. Hodžu 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.
Tatiana Urbanová (tel.:
+421901798844, e-mail:
cv@pabk.sk)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta
Dátum nástupu: Ihneď ; Páčilo by sa ti byť bankárom, ale sedieť a čakať na klienta
je pre teba nuda? Zatia čo v klasickej pobočke si klient vyberá teba, u nás máš
možnosť nájsť si toho svojho sám. Chyť sa svojej šance a staň sa členom rodiny
Poštovej banky.

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Aké výzvy ťa u nás čakajú?
- Aktívne oslovenie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch všade
dostupnej Slovenskej pošty.
- Zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií.
- Zodpovednosť za plnenie mesačných obchodných plánov.
- Udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej Pošty.
- Profesionálne zabezpečenie servisu pre zákazníka.
Ako si ťa predstavujeme?
Nemusíš mať roky skúseností v oblasti financií, dôležité je nadšenie pre obchod, dar
reči a zá uba v komunikácii s uďmi. Odmietnutie je pre teba výzva na nový štart
alebo jednoducho povedané: „Keď sa zdá, že sa nedá, dá sa“.
H adáme samostatného obchodníka, ktorý si riadi svoje pracovisko sám a rád sa
spolieha na seba. Človeka, ktorého motivuje vlastný úspech. A k tomu všetkému
stačí ak más SŠ vzdelanie s maturitou či výučným listom.
Krupier-čašník
(2)

SLOV-MATIC , spol. s
r.o.(Hollého 813,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 730 323, e-mail:
haring@hands.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

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

(, e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; poslať životopis,
predložiť čistý výpis z registra trestov,
mať platný zdravotný preukaz,
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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 (okrem
šéfkuchára) (2)

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

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie varenia, plánovanie výroby jedál,
usmerňovanie personálu pripravujúceho jedlá, dojednávanie so skladom a
zásobovaním dodávku potravín a surovín,

Kuchár Motorest
Východná
odpočívadlo D1
Východná (2)

MOTEL SOSNA, spol.
s r.o.(D1 1, Východná,
03232)

Radoslav Pavličko (tel.:
+421903632378, e-mail:
radoslavpavlicko@gmail.com)

Kuchár ázijskej
kuchyne (1)

Hai Nguyen
Dinh(Námestie mieru
1 , Liptovský Mikuláš,
03101)

Kuchár/
Kuchárka (1)

Kuchár/ka (1)

za mesiac (do
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

(tel.: 0915076682)

za mesiac
(650 - 750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár ázijskej reštaurácie - špecialista
Príprava teplých pokrmov ázijského typu, samostatná činnosť bez potrebného
zaúčania.

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Zavazna Poruba
226-obchod, 03202)

(tel.: 0903 806205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne.

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

(tel.: 0445225137, e-mail:
dsslh@vuczilina.sk)

za mesiac (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo
zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín
na výrobu hlavných jedál.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť

Kuchár/ka (1)

MA TRADE, s. r. o.(1.
mája 724, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 271637, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Požiadavka: zdravotný preukaz, hygienické minimum

Kuchár/ka (1)

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

(tel.: +421 918 665 406, +421 44
520 8901, e-mail:
riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál, HaCCP - dodržanie hygienických predpisov

Kuchár/ka (1)

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

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka (1)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(SNP 172 ,
Liptovský Hrádok,
03301)

p. Rázusová (tel.: 0915315307, email: razusova@smrek.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov, platných
množstevných noriem a receptúr

Kuchár/ka (1)

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

(tel.: 044 5533365, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

za mesiac
(433 - 450)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba technologicky náročných teplých jedál a príloh, s
využitím ve kokapacitných strojov.
Vyžaduje sa samostatnosť, zručnosť, prax min. 2 roky.
Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby písali na našu
adresu alebo E-mail do 31.12.2016.
V žiadosti nezabudnite napísať telefonický kontakt.

Kuchár/ka (1)

Ľubica Kováčová LUMIKO(Štúrová
808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 948 444 990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava denného menu, slávnostných menu, A lá Carte,
príprava raňajok a večerí pre ubytovaných hostí
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Názov profesie
(počet miest)
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0915 835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

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

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ďalšie miesto výkonu práce: Liptovský Hrádok, Štúrova
777/77

Kuchár/ka (2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplej a studenej kuchyne, dodržiavanie hyg.
predpisov - HACCP.
Príležitosť aj pre nevyučených kuchárov!

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, dodržiavanie hygieny a predpisov pod a
HACCP.
Vyučený v odbore, príp. s praxou bez vyučenia.

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 Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Lekár RLP (1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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6 alebo
viac
rokov

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Znalosť medzinárodnej kuchyne. Prax 7- 8 rokov v
hoteloch rovnakej kategórie. Nutná prax v zahraničí. Ovládanie etnickej kuchyne t.z. ruskej, ukrajinskej, litovskej, francúzskej.
Znalosť ruského a anglického jazyka na komunikačnej úrovni.
Samostatnosť, flexibilita a kreativita.

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár RLP.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Majster
stavebnej výroby
(1)

Digama company
s.r.o.(Hradná 531,
Liptovský Hrádok,
03301)

Peter Mišík (tel.: +421907456025,
e-mail:
digamacompany@mail.telekom.sk
)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Manažér
logistiky/nákupca
tovaru (1)

REMING,
s.r.o.(Belanská ulica
552/38, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(, e-mail: michal@reming-sk.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nákup tovaru zo zahraničia na báze vypracovanej analýzy
a štatistík z predchádzajúceho obdobia, komplexné riadenie oddelenia logistiky,
komunikácia s dodávate mi a dopravcami (znalosť AJ podmienkou), Komunikácia s
oddielom predaja, zabezpečovanie logistických a špedičných aktivít/ administratíva,
vytvorenie, príjem, spracovanie, potvrdzovanie a kontrola objednávok,
odsúhlasovanie a sledovanie dodacích termínov, plánovanie a koordinácia prepráv,
vybavovanie reklamácií

Manažér/ka
hotela (1)

Ing. Imrich Zachar TECHNOPROMPT(Pa
dlých Hrdinov 76,
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; manažér hotela Poludnica v Liptovskom Jáne
znalosť cudzieho jazyka vítaná
na základe čerpania financií z fondov EU budú uprednostnení uchádzači vo veku do
29 rokov

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

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

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Masérka
tradičnej thajskej
masáže (3)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Mechanik v
pneuservise (1)

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

(tel.: 0905 466519, e-mail:
pneumototechnalm@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pneuservisná činnosť, drobné opravy, výmena filtrov, oleja.

Montážnik (2)

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

(tel.: +421 905 360 433, e-mail:
miroslava.piacekova@lsphaco.co
m)

za hodinu (od
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž komponentov do strojov na výrobnej linke

Murár (5)

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

Ing. Peter Sirota (tel.:
+421915960020, fax:
+421445526632, e-mail:
treos@treos.sk)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výstavba budov

NN poradca (3)

NN Životná poisťovňa,
a.s.(Štúrova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Personálne oddelenie (tel.: +421,
e-mail: praca@nn.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 ; - H adáme zodpovedných udí do obchodných tímov v
rámci Liptovského Mikuláša a okolia, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať svoju
osobnosť a h adajú dlhodobú perspektívnu prácu.
- NN poradca pomáha klientom využiť ich finančné prostriedky tak, aby dosiahli
optimálne zabezpečenie v rôznych životných situáciách. NN poradca je partnerom
klientov, ktorí sa na neho obracajú celý život.

dohodou (-)

(-)

Požadované
vzdelanie

15

Požad.
prax
aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný diplom tradičnej thajskej masáže absolvovaný v
Thajsku

Konkrétne je vašou úlohou:
1. vyh adávanie nových klientov,
2. pomoc klientom sformulovať ich dlhodobé finančné plány a ciele,
3. výber najvýhodnejšej kombinácie finančných produktov na základe analýzy
potrieb a možností klienta,
4. príprava a odovzdanie podkladov pre administratívne spracovanie zmlúv,
5. poskytovanie následného servisu po celú dobu trvania zmluvy,
6. spolupráca pri riešení poistných udalostí.
- Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na uvedené kontaktné údaje.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.
(tel.: 0948444990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nočný recepčný. Zabezpečenie plynulého chodu recepcie,
komunikácia s hosťom - príchody, odchody.
Prax v oblasti hoteliérstva, cestovného ruchu, komunikácia-jednanie s uďmi.

výška
zárobku za
mesiac (od
500)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie nástrojov, strojov, zariadení a ich kontrola
Zhotovovanie dielcov pod a technickej dokumentácie a operatívnych požiadaviek
pre zabezpečenie výroby
Odha ovanie a upozorňovanie na možný vznik porúch na nástrojoch a výrobných
zariadeniach
Realizovanie štandardných zámočníckych prác
Vykonávanie operatívne a preventívne údržby strojných zariadení
Zmennosť: 06:00 - 14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00
Zamestnávate ponúka mzdu od 500 Eur/netto.
Prax je výhodou, na pracovnú pozíciu zamestnávate zaučí.

Nočný recepčný
(1)

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

Nástrojár (2)

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

Návrhár kúpe ní
v programe CAD
decor (1)

Štefan Ratkoš UNIMIX(Vyšné
Fabriky 45, Lipt.
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905 684 534)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie a vytváranie 3D VIZUALIZÁCII kúpe ní.
Potrebné odborné znalosti v oblasti stavebníctva, komunikačné schopnosti,
kreativita
Uchádzači s praxou majú prednosť
Vysoká znalosť programu CAD decor

Obsluha
práčovníckych
strojov (2)

LIPRA, s.r.o.(Opavská
619/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie a manglovanie bielizne, ručné žehlenie bielizne,
práčovnícky servis
Krajčírske znalosti alebo znalosti v odbore textilu sú výhodou, slušné vystupovanie,
samostatnosť, predpoklad učiť sa nové veci. Pracovný životopis
Pracovný pohovor bude vykonaný pre všetkých uchádzačov v priestoroch firmy
LIPRA, s.r.o. individuálne po telefonickom dohovore.

Opatrovate /ka
(2)

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

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

za mesiac
(435 - 650)

aspoň 2
roky

16

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Opatrovate ka v
jasliach (1)

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

Ing. Petra Stupková (tel.:
+421917701240, e-mail:
info@docsvetluska.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o deti jasličkového veku (1-3 roky).

Operačný
pracovník pultu
centrálnej
ochrany (1)

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

(tel.: +421 44 5525 780, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; práca na pulte centrálnej ochrany, príjem poplachov,
vysielanie zásahovej jednotky na miesto poplachu
práca je vhodná pre zdravotne postihnutých
potrebný preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby minimálne 2 roky,
zbrojný preukaz vítaný

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

Operátor výroby
(1)

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

(tel.: 0905 801 020, e-mail:
Krcah@metalsteelforming.sk)

za hodinu (4 5)

Operátor výroby
- NC strojov
ohraňovanie (2)

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

(, e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

Operátor výroby
- obsluha stroja
na výrobu
výrobkov z plastu
(1)

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

Operátor výroby
- zámočnícke
práce (4)

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

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vysekávacích a ohraňovacích CNC lisov.
Ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore strojár.

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.

(tel.: 044/5222450, e-mail:
project@inventive.sk)

dohodou (-)

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

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

(tel.: +421 44 5201 292, e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov
pod vŕtačkou, nitovanie, narážanie matíc, hrotovanie, nutná orientácia v technickej
a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a
samostatne, práca na úkol,
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii

Operátor výroby
NC strojov dierovanie (2)

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

(, e-mail:
minarikova.marta@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.

Operátor/ka
výroby - obsluha
CNC strojov (1)

KOVOSPOL, spol. s
r.o.(Hradná 746,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0915 971716, e-mail:
kovospollh@kovospollh.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

17

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto je určené pre UoZ do 29 rokov, 6 mesiacov v
evidencií, nako ko sa jedná o projektové miesto.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústružníckych automatov, CNC strojov,
obrábanie odliatkov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat (1)

Po nohospodárske
družstvo
Východná(Východná
465, 03232)

(tel.: +421 903 527 475, e-mail:
sekretariat@farmavychodna.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o
poriadok v maštali
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup
prax vítaná
práca na zmeny: 06:00-18:30 a 18:00-6:30
VK sa uskutoční dňa 14.02.2017 o 09,00 hod, v zasadacej miestnosti v budove
polikliniky ÚPSVR Liptovský Mikuláš - pracovisko Liptovský Hrádok.

Ošetrovate oviec
(3)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Dúbrava ,
Dúbrava, 03212)

(tel.: 0903 285 389)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate oviec, dojenie, pasenie oviec

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (klavír,
gitara, spev,
flauta) (2)

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

(tel.: +421 918 707 106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (2)

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 ) zasielať na mail: szus@dotyk.eu do 9.12.2016.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pegagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore (2)

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

(tel.: +421 918 707 106, e-mail:
szus@dotyk.eu)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovné ťažby, prerezávka, prebierka

Pomocná sila (1)

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

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ďalšie miesto výkonu práce: Liptovský Hrádok, Štúrova
777/77

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni,
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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 (1)

BROMA PLUS
s.r.o.(Demänovská
cesta 130, L.Mikulá,
03101)

(tel.: 0915 747474, e-mail:
info@broma.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zaslanie žiadosti s kontaktom a profesným životopisom na
e-mail alebo poštou:Tatra reštaurácia, Demänovská cesta 130, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači, pracovník poverený pre výber
zamestnancov bude k dispozícii len určité dohodnuté dni, mimo tieto dni nebude s
uchádzačmi robený pohovor.
Zručnosť, dobrý zdravotný stav, chuť pracovať.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

(tel.: 044/ 559 1411, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha umývačky riadu, pomocné práce v kuchyni,
vyžaduje sa flexibilita, zmysel pre poriadok a čistotu, zodpovedný a svedomitý
prístup k práci, zdravotný preukaz.

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitačné práce v kuchyni, dodržiavanie hygieny a
predpisov pod a HACCP

Pomocný kuchár
(1)

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

(tel.: +421 902 801 602, e-mail:
safarikova@penzionlarion.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava hlavných a jedál, pomocné práce hlavnému
kuchárovi
práca v zabehnutej a fungujúcej reštaurácii
práca dlhodobá, nie sezónna, stály príjem
Potrebné: odborná spôsobilosť / hygienické minimum /, zdravotný preukaz,
zodpovednosť

Pomocný kuchár
(2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel Tri
Studničky**** 5,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@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.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocný kuchár
(3)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Reštaurácia
Luková, Chopok
Sever , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

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

Pomocný kuchár
(4)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@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.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný kuchár
(4)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@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.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný kuchár
- pomocník v
kuchyni (2)

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

(tel.: 0907 914232; 0907 465 567,
e-mail: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Pomocný
kuchár/-ka (1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava studených a teplých jedál pivovarskej reštaurácie.

Pomocný
kuchár/ka (1)

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

(tel.: +421 911 489 946)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava šalátov, dezertov, pomocné práce, výdaj jedál,
príprava denného menu,
podmienkou je platný zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti
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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.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocný
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0905 633221, e-mail:
krupa@polytechnika.sk)

dohodou (-)

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

Pomocný
kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0907 914232; 0918 361410, email: info@strachanovka.sk)

dohodou (-)

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

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

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
Výberové konanie na ÚPSVaR LM, dňa 21.3.2017 o 9:00, č.d. 101, prineste si
životopis

Pomocný
pracovník (5)

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

Ing. Peter Sirota (tel.:
+421915960020, fax:
+421445526632, e-mail:
treos@treos.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce pri výstavbe budov
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne . Kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pomocný
čašník/pomocná
servírka (2)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Pomocný
čašník/pomocná
servírka (2)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Pomocný
čašník/pomocná
servírka (3)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Reštaurácia
Luková, Chopok
Sever , Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Pomocný
čašník/pomocná
čašníčka (1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Servírovanie jedál a nápojov, rýchly, účinný a zdvorilý
servis k hosťom reštaurácie. Príprava slávnostných tabú , catering.
Obsluha hostí na profesionálnej úrovni. Udržiavanie prevádzky v čistote a poriadku
v súlade s hygienickými štandardmi. Hmotná zodpovednosť za tovar, inventár.
Účtovanie cien cez registračnú pokladňu s vydaním dokladu.
Vybavovanie objednávok v súlade s hotelovými procedúrami, základy barového
manuálu, preh ad v gastronómii, chuť pracovať.

Pomocný/á
účtovník/čka (1)

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

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

za mesiac
(450 - 650)

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

23

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava účtovných dokladov pre účtovníčku
Výberové konanie na ÚPSVaR LM, dňa 24.3.2017 o 9:00, č.d. 101, prineste si
životopis

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

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

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.

Pracovník
operačného
centra (8)

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

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

Pracovník v
lesníctve (2)

HAR - LES, s.r.o.(4.
apríla 95/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0910122264, e-mail:
peterharandza@centrum.sk)

Pracovník v
potravinárstve
(5)

Advancement,
s.r.o.(kpt. Nálepku
1360, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 915 978 860, e-mail:
arcadiagastro@gmail.com)

Pracovník výroby
bezlepkových
výrobkov (3)

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

Pracovník
zhotovenia
tlačovej formy z
digitálnych dát v
polygrafií (1)

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

za mesiac
(470.48 558.7)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-APR-17 ; Výsadba stromčekov v lese a následná starostlivosť o
ne.
Zodpovedný prístup k práci.
Miesto je realizované v zmysle §54 Cesta z kruhu nezamestnanosti.

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie zeleniny

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

(tel.: 0918625066, e-mail:
sekretar@telem.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

24

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba bezlepkových výrobkov

Dátum nástupu: Ihneď ; Záujemca o pracovnú pozíciu zašle elektronicky svoj CV
na adresu: sekretar@telem.sk, prípadne doručí do sídla spoločnosti (TELEM,
K&M, a.s., J. Rumana č. 7/41, Liptovský Mikuláš.
Požiadavka: bydlisko záujemcu v Liptovskom Mikuláši, príp. v jeho najbližšom
okolí.
Podmienka: praktické skúsenosti s prácou v grafických programoch: Adobe
Acrobat, PIT STOP, PREPS, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator.
Popis: príjem a kontrola digitálnych podkladov, elektronická montáž, úprava
podkladov v grafických programoch, vyhotovenie náh adových obťahov v Adobe
Photoshop a InDesign, odoslanie hotových podkladov na CTP na osvit.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predaj
vodoinštalačného
a stavebného
materiálu (1)

Štefan Ratkoš UNIMIX(Vyšné
Fabriky 45, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0905 684 534, e-mail:
ratkos@unimix.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj materiálu konečnému zákazníkovi
uchádzači s praxou majú prednosť

Predavač /
Pokladník (1)

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

Stanislav Komperda (tel.:
+48603929543, e-mail:
skalniak@skalniak.eu)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-APR-17 ; Predaj po ovníckeho a rybárskeho tovaru, pokladník,
objednávanie tovaru, príjem tovaru na sklad, vykladanie tovaru.

Predavač a
aranžér kvetov
(1)

ARCADIA - KVETY,
s. r. o.(M. Pišúta 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 288 269, e-mail:
kvetyarcadia@gmail.com)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; aranžovanie kvetov, viazanie kytíc, starostlivosť o kvety,
predaj
výška mzdy je minimálne 435€, môže byť vyššia v závislosti od výkonu

Predavač a
aranžér kvetov
(1)

ARCADIA - Slovakia,
s.r.o.(M. Pišúta 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 288 269, e-mail:
kvetyarcadia@gmail.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 ; aranžovanie kvetov, viazanie kytíc, starostlivosť o kvety,
predaj
výška mzdy je minimálne 435€, môže byť vyššia v závislosti od výkonu

Predavač/-čka (1)

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

Ľubomír Krakovský (tel.:
+421905427822, fax: 044 56 24
505, e-mail:
krakovsky@merkur.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj záhradkárskych potrieb a ručného náradia
- vedenie skladu
- práca s PC, internetom, znalosť práce v exceli a worde
- pracuje sa aj v soboty 8:00 - 12:00 od apríla do septembra

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Predavač/ka (1)

Erika Janček
Chovančíková TOPTROPIC(Štúrova
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Predavač/ka (1)

Predavač/ka (1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(, e-mail:
erika.chovancikova@zoznam.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 ; Práca predavačky – predaj tovaru, výroba nápojov, práca
s RP, práca a manipulácia s tovarom, starostlivosť o pracovisko...
Podmienkou je, že zamestnanec musí byť ZŤP, nako ko pôjde o prac. miesto na
Chránenom pracovisku, ktoré bude financované s pomocou príspevku z ÚPSVaR v
LM pod a par. § 60 - Príspevok na prevádzkové náklady CHP.
Zodpovednosť, loajalita, milé vystupovanie/príjemný vzh ad, šikovnosť,
poriadkumilovnosť. Aktívna komunikácia so zákazníkmi. Schopnosť predať.
Zorientovanie sa v oblasti predaja vína.
Výber zamestnanca individuálnou formou bude robiť p. Erika Janček
Chovančíková tak, že na základe zaslaného životopisu (osobne alebo elektronicky)
si následne telefonicky dohodnú miesto osobného stretnutia.

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

(tel.: +421 908 915 856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi

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

(tel.: 908 915 856, 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
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš - Podbreziny

26

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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 (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
Miesto výkonu práce Liptovský Mikuláš - nočný predaj

Predavač/ka (1)

MILK-AGRO,spol. s
r.o.(Hurbanova 1642/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Brachňáková Ingrid, 0917754999,
brachnakova@milkagro.sk

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pokladňou, dokladanie tovaru, kontrola záruk

Predavač/ka Liptovský
Mikuláš,
skrátený úväzok
30 hod. (1)

KiK textil a Non-Food
spol. s r. o.(Kamenné
pole 447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Zdenka Veselovská (tel.: +421, email: zdenka.veselovska@kiktextilien.com)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - predajná činnosť,
- práca na pokladni,
- komunikácia so zákazníkom,
- starostlivosť o predajňu.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)
Predavač/ka
chovate ské
potreby (1)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Kamenné pole
4556/8, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

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

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

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 našeho 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
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Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Predavač/
predavačka (1)

Richard Janček
TOPTROPIC(Štúrova
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Predavačka (1)

(tel.: 0903510722, e-mail:
richard_jancek@zmail.sk)

(-)

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 ; Práca predavačky - predaj tovarov, práca s registračnou
pokladňou, vybavovanie reklamácií, oceňovanie, aranžovanie tovarov, drobné
opravy. Podmienkou je mať dobre rozvinutú jemnú motoriku rúk, ktorá je
potrebná pri drobných opravách šperkov a výmenách batérií v hodinkách.
Bezúhonnosť, zodpovednosť, loajalita, prijemné vystupovanie, šikovnosť, vzťah ku
šperkom. Schopnosť predať. Pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ, realizovaná
v rámci projektu pod a §54 Cesta z kruhu nezamestnanosti.

TOPKA PLUS
s.r.o.(Námestie
Oslobodite ov 796/35,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ľubica Hadbavná (tel.:
+421911912666, e-mail:
topka.lubka@gmail.com)

za mesiac (od
528)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj obuvi a doplnkov konečnému spotrebite ovi.

Prevadzkár/ka
(1)

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

(tel.: +421 915 835 185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkár/ka
skúsenosti s prácou prevadzkára v hotelových zariadeniach

Prevádzkar (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prevádzka reštauračného zariadenia.
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Prevádzkový
elektrikár (1)

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.

Projektant TZB
(1)

Vyregulovanie.sk spol.
s r. o.(kpt. Nálepku 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0910 910 598, e-mail:
kancelaria@vyregulovanie.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie projektovej dokumentácie

Recepčná (1)

S HOTEL, s.r.o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

Anna Brezinová (tel.:
+421905547766, e-mail:
anka@villabetula.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 ; * vítanie hostí na recepcii, komunikácia s nimi a
zrozumite né podávanie informácií,
* e-mailová, telefonická a osobná komunikácia so záujemcami o ubytovanie a
ostatné služby,
* e-mailová agenda,
* vybavovanie rezervácií a práca s rezervačným systémom Horec,
* vybavovanie a registrácia zálohových platieb za ubytovanie
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Recepčná (1)

S HOTEL, s.r.o.(ulica
1. mája 699, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

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

Recepčný/ná (1)

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

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

dohodou (-)

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

Referent
opatrovate skej
služby (1)

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

(tel.: 044 5225136-7, e-mail:
dsslh@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

31

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; * vítanie hostí na recepcii, komunikácia s nimi a
zrozumite né podávanie informácií,
* e-mailová, telefonická a osobná komunikácia so záujemcami o ubytovanie a
ostatné služby,
* e-mailová agenda,
* vybavovanie rezervácií a práca s rezervačným systémom Horec,
* vybavovanie a registrácia zálohových platieb za ubytovanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v hotelovej recepcii. Vyžaduje sa prax na recepcii
hotela.

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebná je zodpovednosť, flexibilita,zručnosť,
komunikatívnosť.
Ukončené VŠ vzdelanie v študijnom odbore - Ošetrovate stvo.
Pracovný pomer je na dobu určitú - počas dlhodobej PN.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Referent/ka
predaja zájazdov
(1)

SOLVEX s.r.o.(1. mája
91/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Riadiaci
pracovník
(manažér)
kúpe ov a
wellness (1)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

JaMa SK
s.r.o.(Ráztocka 25,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.
(tel.: 02/52926066, e-mail:
lmikulas@solvex.sk)

Kristina Paprciakova (tel.:
+421911151905, e-mail:
paprciakovakristina@gmail.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,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

32

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na pobočke CK, práca v rezervačnom oddelení,
starostlivosť o pobytovú destináciu, nahadzovanie zmlúv. Predaj zájazdov a
doplnkových služieb cestovného ruchu, komunikácia s klientmi osobne, telefonicky
alebo mailom, telefonické spracovanie objednávok klienta, komunikácia s domácimi
i zahraničnými partnermi v anglickom jazyku, práca s rezervačným systémom CK.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Čistý register trestov
Nástup ihneď
Dlhodobá spolupráca
Prax v call centre alebo v cestovnom ruchu
Príjemné vystupovanie a výborný prejav
Ve mi dobrá orientácia na internete, PC a všeobecný preh ad
Ochota učiť sa novým postupom
Spo ahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť
Flexibilita
Komunikatívnosť
Odolnosť voči stresu
Tímový hráč
Znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná.
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01-MAY-17 ; Zabezpečenie správného chodu v
prevádzke,zaobstáravanie potrebného tovaru, zabezpečenie zamestnancov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobný riadite
evidencia zákaziek a plánovanie výroby, vypracovanie cenových ponúk,
objednávanie materiálu a nástrojov, ich evidencia a odpis, evidencia hotových
výrobkov, príjem, výdaj a odpis, inventarizácia materiálu a hotových výrobkov,
výstupná kontrola hotových výrobkov a zabezpečenie reklamácií, plánovanie
údržby a opráv strojného zariadenia, plánovanie a zabezpečenie revízií strojného
zariadenia, zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov a
školení BOZP, zabezpečenie ochrany práce a požiarnej ochrany, zavedenie ISO
9001, zabezpečenie výroby zákazkami.
Osobnostné predpoklady: skúsenosti v oblasti riadenia strojárenskej výroby, vysoké
pracovné nasadenie, flexibilita a odolnosť voči stresu. (len pre evidovaných UOZ)

Riadiaci
pracovník
(manažér)
obchodnej
prevádzky (1)

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

(tel.: +421 905 801 020)

za mesiac
(1000 - 1500)

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

Robotník/čka do
baliarne (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 ; Príprava materiálu do výroby krmív, znalosť komodít,
Prax vítaná

Servis výťahov (2)

SEVYT
s.r.o.(Starohorského
10, Liptovský Mikuláš
1, 03101)

(tel.: +421 905 490 492, e-mail:
sevyt@slovanet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy výťahov
Požaduje sa Vyhláška č. 508/2009 Z.z. - Oprávnenie na činnosť na
elektrotechnických zariadeniach

Sestra Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš (10)

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

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

za mesiac
(716 - 848)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícke služby.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

Stavbyvedúci (1)

BRAAND GROUP,
s.r.o.(Revolučná 752,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Jana Líšková (tel.:
+421905939560, e-mail:
liskova@braandgroup.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Stavbyvedúci (1)

Digama company
s.r.o.(Hradná 531,
Liptovský Hrádok,
03301)

Peter Mišík (tel.: +421907456025,
e-mail:
digamacompany@mail.telekom.sk
)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stavebný
robotník (3)

Digama company
s.r.o.(Hradná 531,
Liptovský Hrádok,
03301)

Peter Mišík (tel.: +421907456025,
e-mail:
digamacompany@mail.telekom.sk
)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce, pri výstavbe budov a inžinierskych stavieb.

Stolár (1)

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

(tel.: 0905 249 836)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie na ÚPSVaR LM, dňa 21.3.2017 o 9:00,
č.d. 101, prineste si životopis

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 pre výrobu
nábytku (1)

Quatro LM,
s.r.o.(Kláštorná 829,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 044/55 14 888, e-mail:
quatro@quatrolm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba, montáž, upravy nábytku, nábytkových dielov v
dielni, v interiéroch a exteriéroch pod a zákaziek firmy.
Obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov.
Dôslednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť, samostatnosť, schopnosť promptne a
efektívne riešiť problémy.
(technický typ - výhodou prax v oblasti výroby 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 ;

Stredoškolský
učite (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

(tel.: +421 44 5522 497, e-mail:
szslm@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

34

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a príjem tovaru,
komunikácia so zákazníkmi.

aspoň 5
rokov

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné vedenie zverenej stavby.

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetu základy asistencie v zubnej
ambulancii, DPŠ, študijný odbor - dentálna hygiena

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredoškolský
učite fyzioterapia (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

(tel.: +421 44 5522 497, e-mail:
szslm@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Stredoškolský
učite - zubné
lekárstvo (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

(tel.: +421 44 5522 497, e-mail:
szslm@vuczilina.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Potrebný strojnícky preukaz

Strojník
traktobáger JCB
(1)

AF-CAR,
s.r.o.(Okoličianska 65,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: +421917869205, e-mail:
radovan.stanislav@af-car.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojník traktorbáger JCB.
Práca s bágrom, nakladanie, vykladanie, zemné práce.

Strážna služba
(1)

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

(tel.: 0903 534 731, e-mail:
pdlm@szm.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vlastná strážna služba na hospodárskom dvore Závažná
Poruba - stráženie objektov a dojníc, nočné smeny
potrebný Preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona

Strážny a
bezpečnostný
pracovník (1)

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

(tel.: +421 905 326 469, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operačný pracovník dispečingu Pultu centrálnej ochrany
(PCO), monitorovanie a vyhodnocovanie poplachov na PCO, kamerovom systéme,
vysielanie Zásahovej jednotky
vhodné pre ZŤP

Technický
správca
nehnute ností (1)

REALSVIT,
a.s.(SNP100 106,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Miriam Šerešová (tel.:
+421903825444, e-mail:
seresova@reality-spravcovska.sk)

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

35

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie masér. predmetov, DPŠ, požadovaný študijný
odbor - fyzioterapia

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetu zubné lekárstvo, požadovaný
študijný odbor - zubné lekárstvo

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Technické zabezpečenie priemyselných a polyfunkčných
objektov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Technológ (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

Toaletárka na
svahy (5)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie a čistiace práce sociálnych zariadení, ktoré sú
určené pre návštevníkov strediska Jasná Nízke Tatry. Kontrola stavu čistoty
sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienických potrieb a materiálu.
Do jednotlivých sociálnych zariadení sa zamestnanec prepravuje lanovkou.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, slušné vystupovanie, precíznosť.
Prax a vodičský preukaz sú vítané.

Umývač/ka riadu
v kuchyni (2)

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

(tel.: 0905 974947, e-mail:
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie,
pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie
čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť a samostatnosť.

Umývač/ka riadu
v kuchyni (4)

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

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie,
pri príprave jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje
udržiavanie čistotoy vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).
Potrebná manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie,
spo ahlivosť, precíznosť.

Upratovač/ka (2)

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
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Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce pridelených priestorov - firmy,
domácnosti.
VP - sk. B výhodou
Miesto na plný/skrátený úväzok
VK UPSVR Liptovský Mikuláš, 25.01.2017 o 09,00, miestnosť 301. Potrebné je
doniesť so sebou životopis.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Upratovačka (1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Zavazna Poruba
226-obchod, 03202)

(tel.: +421 903 806 205, e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletné sanitárne a upratovacie práce na prevádzke
VPM vhodné pre občana so ZP

Upratovačka (1)

Royal care, n.
o.(Vitálišovce 701,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

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

za mesiac
(435 - 450)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; riadenie izieb, sociálnych zariadení, spoločenských
priestorov, komunikačných priestorov a dezinfekcia
potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti od RÚVZ

Upratovačka (3)

Company - Ravence,
s.r.o.(Liptovský
Trnovec 520, Liptovský
Trnovec, 03101)

Roman Staňo (tel.:
+421907883791, e-mail:
spravca@vikendovechalupy.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie chát.

Upratovačka pomocné
upratovacie
práce (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel Tri
Studničky**** 5,
Demänovská Dolina,
03101)

(tel.: 0904 989 744, e-mail:
zuzana.slachtovska@tmr.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení dezinfekcii
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie čistiacich
prostriedkov a hygienických potrieb, 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.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť a samostatnosť.

Učite /ka v
materskej škole
(1)

Obec Pavčina
Lehota(Pavčina Lehota
71/, Pavčina Lehota,
03101)

(tel.: 0903 905 551, e-mail:
obec@pavcina-lehota.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-17 ; Potrebné pedagogické vzdelanie pre MŠ

Učite ka v
jasliach (1)

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

Ing. Petra Stupková (tel.:
+421917701240, e-mail:
info@docsvetluska.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Vedúci predajne
(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
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Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť a edukacna činnosť o deti vo veku 1-3 roky s
aplikovanim prvkov z MŠ.
Dátum nástupu: Ihneď ; Výdaj stavebného materiálu zákazníkom. Preberanie
tovaru od dodávate ov. Komunikácia so zákazníkmi.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Vedúci skladu (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.

Vedúci výroby (1)

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

(tel.: +421 907 925 440, e-mail:
emil.krakovsky@eurofinal.eu)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; riadenie výroby, zodpovednosť za nákup a skladové
hospodárstvo, servis technológií
zodpovednosť, samostatnosť, technický preh ad v rámci technológií

Vedúci údržby
(1)

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

(tel.: 421 44 5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie pracovníkov mechanickej a elektrickej
údržby ,organizácia, činnosti ,efektívnosť, komunikácia, hodnotenie,reporting.
Vytváranie krátkodobých a dlhodobých plánov údržby. Riadenie určených
investičných a údržbárskych projektov. Autopark, autodielňa,činnosť ,efektívnosť,
evidencia,kontrola. Zodpovednosť za technické siete v závode, pravidlá.
Potrebná znalosť práce s výkresovou dokumentáciou

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič MKD (2)

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

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

za mesiac
(700 - 1000)

Základné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; preprava MKD z Ukrajiny a Ruska do krajín EÚ

38

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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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)

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.

Vodič MKD (5)

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.
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Vodič auta s HR
na odvoz dreva
(1)

AF-CAR,
s.r.o.(Okoličianska 65,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: +421917869205, e-mail:
radovan.stanislav@af-car.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič auta s hydraulickou rukou na odvoz dreva.
Odvoz dreva.

Vodič dodávky
(2)

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

Daniel Karas (tel.:
+421905487432, fax:
+421445223940, e-mail:
kktrans@stonline.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz mrazených výrobkov

Vodič
medzinárodnej
cestnej nákladnej
dopravy (1)

MM TRANSPORT,
s.r.o.(Veterná Poruba
92, Veterná Poruba,
03104)

Martin Zemko (tel.:
+421914274294, e-mail:
mmtransport@mmtransport.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič návesovej súpravy na trase SK-CZ.

Vodič
medzinárodnej
dopravy (2)

Fox SK, s. r.
o.(Demanova 3,
Demänovská Dolina,
03101)

Miroslav Líška (tel.:
+421917287416, e-mail: foxsk@centrum.sk)

za mesiac
(1000 - 1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vodič medzinárodnej dopravy SK-DE,
- vodič medzinárodnej dopravy SK-CZ.

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (3)

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

Mgr. Miroslav Jurga (tel.:
+421907857500, e-mail:
doprava@kfbtrans.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava tovaru plachtovým
návesom v rámci SK-EÚ, nie turnusy !!

Vodič
nákladného
motorového
vozidla, kamiónu
(1)

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

(tel.: 044/5222688, e-mail:
ondrejkova@gude.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; tuzemská a medzinárodná preprava tovaru, zodpovednosť
za nakládku a prepravu tovaru
potrebný doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychyckej spôsobilosti
vodiča pod a zák. č. 8/2009 o cestnej premávke, kvalifikačná karta vodiča

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 ;
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Vodič taxislužby
(2)

Dana
Kubovčíková(Štefániko
va 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Vodič+skladník
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Dana Kubovčíková (tel.:
+421911800955, e-mail:
citytaxilm@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

STAVIVÁ-Garaj,
s.r.o.(Kpt. Nálepku 14 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 919 768, e-mail:
faktúry08@staviva.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: 01-APR-17 ; obsluha zákazníkov na sklade + práca s PC, príjmanie
tovaru na sklad + rozvoz tovaru zo skladu
Potrebné platné: psychotesty, preukaz obsluhy motorových vozíkov (VZV),
kvalifikačná karta vodiča, vodičský preukaz

Vodič-skladník
(1)

STAVIVÁ-Garaj,
s.r.o.(Kpt. Nálepku 14 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905919768, e-mail:
veduci08@staviva.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič - skladník, platné psychotesty, preukaz obsluhy
motorových vozíkov (VZV), kvalifikačná karta vodiča, vodičský preukaz - všetky

Vodič/ka,
skladník/čka (1)

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

Ing. Alena Čupková (tel.:
+421445522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem/výdaj tovaru, logistika, práca na VZV, rozvoz
tovaru.
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Vodár - kúrenár
(3)

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

(tel.: +421 903 153 803, e-mail:
omacko@medve.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž rozvodov vody, kúrenia.
Výberové konanie na ÚPSVaR LM, dňa 24.3.2017 o 9:00, č.d. 101, prineste si
životopis

Výkupný technik
(Liptovský
Mikuláš) (1)

AUTOCENTRUM
AAA AUTO a.s.(Ul. 1.
mája 2483, Liptovský
Mikuláš, 03101)

AAA Nábor (tel.: +421268268836,
fax: +421268268951, e-mail:
martina.steigerova@aaaauto.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Táto pozícia patrí v našom odbore k tým najdôležitejším vďaka dobrým Výkupným technikom sme jednotkou na trhu.
Na pozícii Výkupného technika sa uplatní sebavedomá osobnosť so skúsenosťami z
automobilovej oblasti, zákazníckeho servisu alebo obchodu, ale aj človek, ktorý je
ochotný na sebe tvrdo pracovať.
Náplňou práce na pozícii je:
- výkup vozidiel od zákazníkov,
- testovacie jazdy,
- zisťovanie technického stavu vozidiel,
- komunikácia so zákazníkmi,
- práca s internými systémami.

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: 20-MAR-17 ; 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

Všeobecný lekár
(2)

TATRAMEDIK,
s.r.o.(Pri železnici 1737,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ladislav Barta (tel.:
+421918132996, e-mail:
blaco@seznam.cz)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;

Všeobecný lekár
pre dospelých (3)

TeamPrevent,
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 1212,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0911727051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Zamestnanec
ochrany majetku
a osôb - Obsluha
SRP (1)

HDtech, s. r. o.(M.
Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Gabriela Poliaková (tel.:
+421911488847, e-mail:
hdtech@hdtech.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-APR-17 ; Aktívne sledovanie strážených objektov na
obrazovkách prostredníctvom inštalovaných kamier.
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vzdelanie
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Zdravotná sestra
(2)

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

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

za mesiac
(750 - 850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zdravotná sestra
(2)

Detská ozdravovňa
Železnô(Železnô, Part.
Ľupča, 03215)

Mgr. Andrea Bullová (tel.:
+4210910975979, e-mail:
namestník@zelezno.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné práce sestry v ozdravnom zariadení, vedenie
zdravotnej dokumentácie, práca s deťmi od 3 -15 rokov, vedenie nižšieho
zdravotníckeho personálu.

Zdravotnícky
asistent (2)

Detská ozdravovňa
Železnô(Železnô, Part.
Ľupča, 03215)

Mgr. Andrea Bullová (tel.:
+4210910975979, e-mail:
namestník@zelezno.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistencia sestre pri ošetrovate ských výkonoch, práca s
deťmi.

Zootechnik (1)

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

(tel.: 0902080998, e-mail:
agronova@citycom.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie farmy dojníc, vedenie predpísanej evidencie,
vedenie podriadených, odborná práca pri dojniciach
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti klientom v zariadení sociálnych služieb.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
Názov profesie
(počet miest)
Zootechnik (1)
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pracoviska)
Po nohospodárske
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Východná(Východná
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Vysokoškolské
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. usmerňovanie prác v živočíšnej výrobe na úseku
starostlivosti o dospelé zvieratá HD, kravy
2. doh ad nad dodržiavaním technologických postupov v jednotlivých pracovných
operáciách
3. organizácia a vzájomná koordinácia prevádzkových činností vo väzbe na ďalšie
úseky (živočíšnej výroby – rastlinnej výroby – dopravno-technických služieb)
4. výber vhodných jedincov na ďalší chov a na zabezpečovanie stanovenej živočíšnej
produkcie a úžitkovosti
5. organizácia spôsobov ošetrovania a výkon prác v nadväznosti na systémy
ustajnenia zvierat
6. účasť pri stanovovaní kŕmnych dávok pod a druhov a kategórií zvierat
7. vykonávanie selekcie zvierat vzh adom na požiadavky a potreby chovu zvierat
8. vedenie prevádzkovej dokumentácie chovu hospodárskych zvierat vrátane
centrálnej evidencie a živočíšnej výroby. Zabezpečuje evidenciu IBR, ozdravovaciu
knihu, evidenciu a spotrebu liekov, ambulantnú knihu.
9. zostavovanie a predkladanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v
živočíšnej výrobe, predkladanie podkladov na výpočet miezd a stanovenie plánov
10. starostlivosť o zverené budovy, stroje a zariadenia- v maxim. možnej miere
11. organizovať práce tak, aby bola zachovaná maximálna úspora všetkých
nákladov na stredisku
12. zabezpečovať výrobu mlieka čo do kvality a množstva u kráv a oviec
13. Zabezpečuje insemináciu zvierat a ošetrovanie paznechtov, uskutočňuje
zasúšanie kráv, zúčastňuje sa pri ošetrovaní a liečení zvierat pod a pokynov
veterinárneho lekára
14. Uskutočňuje potrebné veterinárne úkony na základe poverenia veterinárneho
lekára
15. Uskutočňuje presuny kráv medzi jednotlivými kategóriami zvierat
16. Uskutočňuje odstav teliat z mlieka a ich presun
17. Pripravuje a zúčastňuje sa pri gynekologickom dni
18. Zabezpečuje vyhotovenie oplôtkov pre kravy a zodpovedá za dodržiavanie
pastevného plánu
19. Zabezpečuje odovzdávanie mlieka z mliečnice pre odberate ov, maloodber a
ve koodber
20. Sleduje spotrebu jadrových a objemových krmív, zabezpečuje ich evidenciu a
skutočný výdaj, denne.
21. Zúčastňuje sa a dozerá na správne kŕmenie zvierat a správne dojenie.
22. Osobitne zodpovedá za dodržiavanie správneho manažmentu kŕmenia a čistoty
v silážnych jamách a ich okolí.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017
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Požad.
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23. V ostatnej činnosti sa riadi pokynmi nadriadeného pracovníka.
Osobnostné predpoklady: spo ahlivosť, dochví nosť, samostatnosť, zorganizovanie
svojich zamestnancov, rozhodnosť, vzťah k zvieratám.
Ovládanie hospodárskej korešpodencie.
VK sa uskutoční dňa 14.02.2017 o 09,00 hod, v zasadacej miestnosti v budove
polikliniky ÚPSVR Liptovský Mikuláš - pracovisko Liptovský Hrádok.

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

Zástupca
vedúceho
predajne (LM)
RGB LIPTOV (1)

FAST PLUS, spol. s
r.o.(Kamenné pole
4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Milan Ilič (tel.: +421443219911,
e-mail: praca@planeo.sk)

za mesiac
(700 - 1000)

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

Zástupca/
zástupkyňa
vedúceho
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
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Dátum nástupu: Ihneď ; činnosť zubného lekára. Zamestnávate a je potrebné
vopred kontaktovať telefonicky.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca na predajni PLANEO ELEKTRO v Liptovskom
Mikuláši,
- spoluzodpovednosť za vedenie pobočky,
- spoluzodpovednosť za výsledky predajne,
- vedenie tímu pracovníkov,
- predaj elektrospotrebičov,
- manipulácia s tovarom,
- práca s pokladňou,
- splátkový predaj,
- udržiavanie poriadku na predajni a v sklade.

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 3
roky

Účtovník +
administratívny
pracovník (1)

BRAAND GROUP,
s.r.o.(Revolučná 752,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Jana Líšková (tel.:
+421905939560, e-mail:
liskova@braandgroup.sk)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Účtovník /
Účtovníčka (2)

SPIRIT s.r.o.(Roveň
215, Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Lukáš Paculík (tel.:
+421918183444, e-mail:
personalne@spirit-company.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné vedenie účtovníctva + administratívne práce
pod a pokynov nadriadeného.

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť, ktorá je 17 rokov na trhu a zaoberá sa
maloobchodom, h adá ambiciózneho účtovníka (účtovníčku) na dlhodobú
spoluprácu. Sme relatívne mladý kolektív, plný života a optimizmu. Sme pracovití,
radi na sebe pracujeme a tiež sme zodpovední. Nechceme "prekladača papierov",
ale človeka odhodlaného pracovať na sebe, až kým nebude profesionálny Hlavný
účtovník / Ekonóm. Ak už takým ste, očakávame vás čo najskôr. Ak ešte nie, ale
máte ambície, ste rovnako vítaní.
Miesto výkonu práce je ****LIPTOVSKÝ HRÁDOK****.
Náplň práce:
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva,
- vystavovanie a účtovanie faktúr,
- spracovávanie miezd v programe Pohoda, administratíva,
- sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva,
- vedenie pokladne a platobných stykov,
- spracovávanie daňových priznaní: DPH, Daň z motorových vozidiel a Daň z
príjmu PO.

Účtovník/čka (1)

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

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

za mesiac
(800 - 1000)

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

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 - 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.

46

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie na ÚPSVaR LM, dňa 24.3.2017 o 9:00,
č.d. 101, prineste si životopis
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Čašník - servírka
(3)

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

(tel.: 0918 665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Čašník - Čašníčka
(1)

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

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

za mesiac
(500 - 700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník / čašníčka
(2)

Intergal LM,
s.r.o.(Námestie Mieru
3, Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť, komutikatívnosť, usilovnosť

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.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava strediska reštaurácie.
Bezúhonnosť dokladovaná aktuálnym Výpisom z registra trestov, zodpovednosť.
Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a profesného životopisu uchádzača
poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v reštaurácií a ubytovanie hostí.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v reštaurácii, možnosť aj brigádnickej práce.

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná starostlivosť o zákazníka
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Čašník, servírka Jasná, Hotel
Ostredok*** (4)

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

Miriam Galliková (tel.:
+421907976164, e-mail:
recepcia@ostredok.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/servírka
(1)

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

(tel.: 044 520 7712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/servírka
(2)

Emil Hruboš
PENZION
BOROVEC(Velké
Borové 118, 02746)

(tel.: 0903 622 908, e-mail:
penzionborovec@gmail.com)

za hodinu (od
3.5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výhoda - vyučený v odbore,

Čašník/čašníčka
(1)

BROMA PLUS
s.r.o.(Demänovská
cesta 130, L.Mikulá,
03101)

(, e-mail: info@broma.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zaslanie žiadosti s kontaktom a profesným životopisom na
e-mail, alebo poštou: Tatra reštaurácia, demänovská cesta 130, 031 01 Liptovský
Mikuláš, info@broma.sk
Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači. Pracovník poverený pre výber
zamestnancov bude k dispozícií len určité dohodnuté dni, mimo tieto dni nebude s
uchádzačmi robený pohovor.
Vítaný VP skupiny B
Zamestnávate poskytuje ubytovanie
zručnosť, dobrý zdravotný stav, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, potrebná
znalosť cudzieho jazyka

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)

MA TRADE, s. r.
o.(1.mája 724 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 271 637, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na
TPP/brigádne na pozíciu čašník/čašníčka.
- Prax vítaná.
- Pracuje sa v mladom kolektíve.
- Ubytovanie pre zamestnancov zdarma + iné benefity.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.03.2017

Vytvorené 17.03.2017 o 07:36

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Čašník/čašníčka
(1)

Peter Gabriel(kpt. Jána
Nálepku 10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(, e-mail: kaprik26@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

Čašník/čašníčka
(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, dodržiavanie stanovených
gastronomických pravidiel obsluhy hostí, komplexná starostlivosť o zákazníka.
Príležitosť aj pre nevyučeného čašníka!

Čašník/čašníčka
(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217,
Žiar, 03205)

(tel.: +421 907 856 478, e-mail:
info@salas-ziar.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
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Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhujúci čašník v reštaurácii, prijímanie objednávok,
servírovanie jedál a nápojov, účtujúca pozícia cez registračnú kasu, hmotná
zodpovednosť za zverený tovar a inventár
vyučený v odbore - nie je podmienkou,
profesionalita, samostatnosť, spo ahlivosť, príjemné vystupovanie, chť pracovať,
dobrý zdravotný stav,

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník/čašníčka
(2)

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

(tel.: 0907818724, e-mail:
fiedorova@tmr.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za obsluhu hostí v reštaurácií. Radí pri
výbere jedál. Komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií
čašníka, práca pod dozorom čašníka
Práca s registračnou pokladňou.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe,
manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky
preukaz).

Čašník/čašníčka recepčný/
recepčná (1)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(SNP 172 ,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0915 315 307, e-mail:
razusova@smrek.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava prevádzky pred jej otvorením,
dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí,
dodržiavanie zásad stolovania,
prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a správne vyúčtovanie,
komplexná starostlivosť o zákazníka/hosťa

Čašník/čka (1)

DUCHO,
s.r.o.(Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0905 150 150, e-mail:
sodaclub@sodaclub.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Objednávanie, obsluhovanie a účtovanie zákazníkov. Práca
s registračnou pokladňou.
Dodržiavanie zásad HCCP na pracovisku.
Miesto výkonu práce - Liptovský Mikuláš Reštaurácia SODA CLUB

Čašník/čka (1)

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

(, e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; servírovanie a podávanie pokrmov a nápojov
vyučený v odbore alebo 3 roky praxe

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 444990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v reštaurácii, obsluha hostí, príprava raňajok, výdaj
denného menu, práca s pokladňou.
VP skup. B - výhodou.

Čašník/čka (1)

Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU(Palúčans
ká 343/5, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: +421 907 880 714)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné ppáce a nosenie jedál počas obedov
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Čašník/čka (1)

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

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, email: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov, dodržiavanie hygieny a predpisov pod a
HACCP.
Vyučený v odbore, príp. s praxou bez vyučenia.

Čašník/čka (1)

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

(tel.: +421 944 273 224, e-mail:
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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.

Čašník/čka (2)

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

(tel.: 0905 835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

LIVE, s.r.o.(Štúrova
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

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

(tel.: +421 905 278 520, e-mail:
aliotikos@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka (2)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné
služby(Závažná Poruba
721, Závažná Poruba,
03202)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava nápojov, práca s registračnou
pokladňou. Miesto je realizované v zmysle §51a
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Čašník/čka (3)

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

(tel.: +421 944 938 289, e-mail:
keler.peter@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi,
dodržiavanie gastronomických pravidiel obsluhy, komplexná starostlivosť o
zákazníka, udržiavanie poriadku a čistoty

Čašník/čka,
servírka (2)

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

(tel.: +421 905 503 613, e-mail:
peter.urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v obsluhe

Čašníčka / Čašník
(1)

S HOTEL, 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 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; * obsluha klientov z kuchyne reštaurácie,
* roznos jedál do reštaurácie a na exteriérové terasy,
* obsluha klientov z baru reštaurácie,
* roznos nápojov do reštaurácie a na exteriérové terasy,
* zbieranie pohárov, tanierov a príborov zo stolov v reštaurácii a na terasách,
* umývanbie stolov, prestieranie,
* vysávanie reštaurácie

Čašníčka, čašník
(1)

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

Miriam Fronková (tel.:
+421911433341, fax: 044/5224055,
e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem objednávok a účtovanie hostí, komunikácia s
hosťom,
- reštaurácia, bar, terasa,
- obsluha na rôznych druhoch akcií (svadby, stretnutia, rokovania...).
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Šička (1)

ĎUMBIER, výrobné
družstvo(Družstevná 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 044/552 2504, e-mail:
info@dumbier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Šička (4)

InterTechnic
s.r.o.(Palučanská
54/371, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01-APR-17 ; Obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky.

Šofér nákladného
motorového
vozidla (1)

BRAAND GROUP,
s.r.o.(Revolučná 752,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Jana Líšková (tel.:
+421905939560, e-mail:
liskova@braandgroup.sk)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného motorového vozidla

Špecialista
firemného centra
(5)

Generali Poisťovňa, a.
s.(Štúrova 19,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Martin Rybák (tel.:
+420775133047, e-mail:
Martin.Rybak@generali.sk)

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)

(-)

dohodou (-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie výrobkov z kože, koženky a textilu.
Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať elektronicky spolu so životopisom.

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej firemnej siete h adáme obchodníka orientovaného
na výsledky, ktorého pracovnou náplňou bude:
- vyh adávanie obchodných príležitostí vo firemnom poistení,
- tvorba a prezentovanie ponúk klientom,
- budovanie a udržiavanie vzťahov s klientmi,
- poskytovanie servisu klientom,
- aktívna účasť na predajných kampaniach spoločnosti,
- reporting aktivít nadriadeným.
Pozícia sa vykonáva ako SZČO na základe zákona o sprostredkovaní finančných
služieb.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

