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Administratívny
pracovník (1)

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

Konstantin Blinov (tel.:
+421915060561, e-mail:
info@reming-sk.com)

13.7.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne práce, fakturácia,
príprava faktúr, komunikácia s dodávate mi, inventarizácia,
logistika.

Automechanik
(1)

CBA VEREX,
a.s.(Kuzmányho 1137/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

14.3.2022

za mesiac (od
990)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - opravy a údržba osobných a nákladných
motorových vozidiel
- opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov a nízkozdvižnej
techniky
- príprava dopravných prostriedkov na STK
- opravy a údržba iných strojových zariadení

Balič/ka (4)

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

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

9.11.2021

za mesiac (od
650)

Neukončené
základné
vzdelanie

Barman/
barmanka (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

CAD inžinier (2)

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

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

11.4.2022

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; • Tvorba výkresovej dokumentácie,
pracovných postupov (work flow card)
• Práca so SolidWorks, Autocad prostredím
• Správa Issue logu, definovanie príčin a nápravnych opatrení
• Spolupráca pri kontrole správnosti údajov v SAP
• Tvorba prípravkov pre potreby výroby
• Spolupráca s inými oddeleniami (QA, MP,Sourcing, Planning)
• Kontrola vzorky, nápomoc s definovaním a odstránením chýb pri
vzorkovaní

1

Dátum nástupu: Ihneď ; - jednoduchá manuálna práca vo výrobe:
odoberanie výrobkov z pásu, ich balenie, štítkovanie, manipulácia s
tovarom a ukladanie na paletu,
- príjem, evidencia a skladovanie došlých materiálov,
- príprava tovaru na expedíciu
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CAD/CAM
programátor (1)

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

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

14.1.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - tvorba CNC programov pre 3- a 5-osé
obrábacie centrá - zákazková výroba
- programovací software Siemens NX Unigraphics (skúsenosti s
týmto SW výhodou, v prípade potreby zaškolenie)
- príprava dokumentácie pre následné obrábanie (programovací
list, upínací list a pod.)
- v spolupráci s výrobnými pracovníkmi riešenie vzniknutých
problémov v procese obrábania
- aktualizácia programov a dokumentácie na základe spätnej väzby
z výroby
- kótovanie, príp. iná podpora výroby vzh adom na technickú
dokumentáciu potrebnú na obrábanie

Chyžná (1)

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

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

26.4.2022

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; - pravidelné upratovanie, udržiavanie
čistoty a poriadku v hotelových izbách, priestoroch recepcie a
ostatných hotelových priestoroch
- zodpovednosť za čistotu a bezchybný vzh ad izieb a spoločných
priestorov
- pranie prádla a obsluha práčovne

Chyžná (1)

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

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

3.11.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná (2)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola izieb pod a štandardov hotela.
Vedenie evidencie tovaru, čistiacich prostriedkov a hotelového
prádla.
Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov hotela.

Chyžná (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
646)

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

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

Chyžná (2)

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

Anton Mariak, tel: 0918665481,
044/5208901, 044/5208913, mail:
riaditelmaj@sorea.sk,
www.sorea.sk

27.7.2021

za mesiac (od
623)

Neukončené
základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie čistoty na izbách a v
ostatných priestoroch hotela, dodržiavanie hygienických
štandardov.
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Chyžná (4)

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

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

21.3.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Chyžná (4)

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

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

15.2.2022

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (4)

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

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

12.4.2022

za mesiac (od
790)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Cukrár (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1470)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Cukrár/cukrárka
(2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Dojič/ka (1)

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

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

28.1.2022

za mesiac (od
760)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dojič/ka (2)

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

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

29.6.2021

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a
spoločenských priestorov hotela. Dodržiavanie štandardných
postupov hotela.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie a čistiace práce zverených
priestorov v hoteli - izby, chodby a spoločné priestory na základe
zadaných štandardov.
Hotel Pošta****, Hotel Grand****, Chalety Demänovská Dolina.
Dátum nástupu: Ihneď ; Uprtaovanie a zodpovednosť za čistotu
spoločných priestorov. Upratovanie a zodpovednosť za čistotu
ubytovacích jednotiek.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá,
nahlasovanie ruje, starostlivosť o poriadok v dojárni; prax vítaná;
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup.
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Elektrikár (1)

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

Ing. Lucia Racká Báthoryová
(tel.: +421918400426, e-mail:
luciabathory@gmail.com)

12.4.2022

za hodinu (od
3,8)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Elektroinžinier
(1)

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

Ing. Petko Zekanović (tel.:
+421910522888)

26.1.2022

za mesiac (od
2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

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

Elektromechanik
(4)

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

Mgr. Katarína Chovanová (tel.:
+421908291160, e-mail:
kattarina.ch@gmail.com)

12.10.2021

za hodinu (od
4,02)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; - elektrotechnická údržba výrobných
liniek, zariadení a budov;
- vykonávanie nastavení, montáží, opráv zariadení a el. náradia;
- samostatná realizácia kvalifikovaných činností pri elektroúdržbe
strojov a technológií;
- odstraňovanie porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a
analyzovanie príčin týchto porúch;
- zapájanie elektrických rozvádzačov, ovládacích panelov;
- práca s technickou dokumentáciou.

- Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).
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Elektromechanik
na industriálnej
linke (2)

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

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

23.2.2022

za mesiac (od
819)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Elektroprojektan
t (1)

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

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

28.4.2022

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

5

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • Práca s výrobnou dokumentáciou a s
pracovnými postupmi pre elektrotechnické výrobky a industrial
systémy.
• Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
• Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
• Zapojenie systémov pod a viacúrovňových industrial schém a
pracovných postupov.
• Práca s PC,
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
• Mechanická úprava dielov použitých dielov /ak je potrebne pod a
dokumentácie/.
Dátum nástupu: 09.05.2022 ; Spracovávanie podkladov pre
zapájanie elektrických zariadení
Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu
Vypracovávanie elektrických schém
Tvorba technickej dokumentácie
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F&B manažér (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
2050)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

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

Frézar (1)

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

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

16.8.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Hlavný kontrolór
obce na 10%
pracovný úväzok
(1)

Obec
Malatíny(Malatíny 9,
Partizánska Ľupča,
03215)

(tel.: +421445593320, e-mail:
info@obecmalatiny.sk)

28.4.2022

(-)

Horizontár (1)

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

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

16.8.2021

za mesiac (od
740)

6

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2022 ; v súlade s §18d, 18f zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC programovanie v kontrolných
systémoch Siemens / Mazatrol pre frézu, horizontálnu frézu a
sústruh, práca s uvedenými strojmi, nastavovanie strojov,
identifikácia a odstraňovanie porúch, následná kontrola
vyrobených dielov.
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Hotelový
recepčný (1)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Hotelový
recepčný (1)

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

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

22.3.2022

za mesiac (od
762)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

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

Indické masérky
(2)

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

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

30.3.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Vaša náplň práce:
- poskytovanie masáži (relaxačná, klasická, športová, aroma,
reflexná, masáž lávovými kameňmi, čokoládová masáž, masáž
hlavy, tváre, chodidiel a iné.) a telových ošetrení hostí wellness
centra
- starostlivosť o bezproblémový chod wellnessu, upratovanie,
udržiavanie čistoty, dodržiavanie hygieny
- práca na recepcii (predaj vstupov, objednávanie masáži, predaj
doplnkového tovaru)
- profesionálne poradenstvo a starostlivosť v oblasti zdravia a krásy
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a
zodpovednosť za pokladňu

Informátor,
strážnik (1)

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

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

29.3.2022

za hodinu (od
3,713)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

7

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 02.05.2022 ; informovanie klientov, prepájanie
hovorov, drobné administratívne práce, kódovanie budovy, ostraha
budovy, evidencia na UPSVaR nutná.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Inšpektor kvality
(3)

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

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

17.12.2021

za mesiac (od
765)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Dbá na to, aby vystupujúce materiály
spĺňali požiadavky ISO noriem v oblasti sledovanosti/kontrola
kódov, zabezpečuje identifikáciu.
• V zmysle platných procedúr označuje stav materiálu po
kontrole/uvo nený, dočasne pozastavený, zamietnutý.
• V prípade zistenia a odhalenia skrytej nezhody vo výrobnom
procese spolupracuje s úsekom výroby a Technickým úsekom na
riešení nezhody.
• V prípade zistenia nezhody vo výrobnom procese spolupracuje s
odborom výroby a odborom logistiky na stiahnutím materiálu z
výroby.
• Po stiahnutí takéhoto materiálu z výrobného procesu postupuje
tak, akoby bola nezhoda zistená pri vstupnej kontrole materiálu.
• Zabezpečuje plnenie operatívnych úloh zadaných vedúcim.
• Zúčastňovať sa odborných školení a školení zameraných na
environmentálny manažment.
• Pri riadení hore uvedených činností má na zreteli plnenie úloh
vyplývajúcich z environmentálnej politiky spoločnosti.
• Dodržiava pravidlá a pracuje v súlade s cie mi stanovenými v
oblasti environmentálneho manažmentu.
• Pomáha MRB koordinátorovi pri sortovaní, presúvaní a úprave
nezhodných materiálov do a z lokácie MRB.
• Informuje zodpovedných pracovníkov o nezhodách zistených pri
kontrole partov.
• Kontrola a posúdenie materiálu z lokácie – materiál vrátený z
výroby.
• Vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov systému kvality v
oblasti spracovania a manipulácie s materiálom v celom procese
poskytovanom firmou a informovať o nedostatkoch.
• Sortovanie a ďalšie konanie súvisiace s vysporiadaním materiálu.

Inžinier PCS
dizajnového
inžinieringu (1)

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

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

12.11.2021

za mesiac (od
1100)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pomoc pri funkčnej analýze
konštrukčnej časti mechanizmu
- Implementácia výberu materiálu dielu a import dodávate a
- Asistencia pri analýte problému s produktom a hodnotenie
inžinierskych / konštrukčných zmien
- Pomoc pri zlepšovaní technológie ohýbania

8
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Inžinier PCS
dizajnového
inžinieringu (1)

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

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

10.1.2022

za mesiac (od
1100)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pomoc pri funkčnej analýze
konštrukčnej časti mechanizmu
- Implementácia výberu materiálu dielu a import dodávate a
- Asistencia pri analýte problému s produktom a hodnotenie
inžinierskych / konštrukčných zmien
- Pomoc pri zlepšovaní technológie ohýbania

Kongresový
rezervačný agent
(1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
1180)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kontrolór na
linke strojov (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Krupiér/ka (1)

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

Ivana Frolová (tel.:
+421914337453, e-mail:
prevadzka@ariola.sk)

25.3.2022

za hodinu (od
4,52)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha baru, hracích zariadení, práca s
pokladňou s finančnou hotovosťou, práca aj v nočných hodinách.

Kuchár (1)

Martin
Černoch(Liptovský
Hrádok , 03301)

Alena Debnárová (tel.:
+421911489946, e-mail:
info@lhpoint.sk)

25.2.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

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

Sylvia Peniaková (tel.:
+421914200720, +421902610777,
e-mail:
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

4.1.2022

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár (1)

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

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

12.1.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

9

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej prevádzky Stará Zvonica na
Nižnej Boci h adáme šikovného kuchára alebo kuchárku do
novootvorenej časti Altánok.
Bližšie informácie Vám povieme na pracovnom pohovore.
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne
pod a potreby a pokynov šéfkuchára. Zodpovedá za kontrolu a
dodržiavanie technológie prípravy pokrmov, za hmotnosť porcií, za
ich estetické naaranžovanie a dodržiavanie správnej servírovacej
teploty.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Kuchár (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Demänovská
Dolina 23 23, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ján Špirec (tel.: +421903500659,
e-mail:
bystrinaresort@bystrinaresort.sk)

24.3.2022

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

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

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

20.1.2022

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár na zmene nástup najskôr od
1.5.2022

Kuchár - thajská
kuchyňa (2)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.:
+421524710111, e-mail:
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár -thajská kuchyňa
- príprava teplých a studených jedál - špecializácia - thajská
kuchyňa

Kuchár - thajská
kuchyňa (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kuchár
špecialista
Thajskej kuchyne
(3)

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

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

24.1.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár,
Pizzerista (1)

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

(tel.: +421904879314)

15.11.2021

za mesiac (od
1450)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
1250)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kuchár/ka (1)

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

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

11.4.2022

za mesiac (od
807)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Kuchár/ka (1)

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

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

21.2.2022

za mesiac (od
724)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

10

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár thajskej kuchyne, varenie
ázijských jedál

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Práca v kuchyni hotela.
Príprava teplých a studených jedál .
Dodržiavanie hygienických pravidiel a noriem.
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a výdaj bežných druhov teplých
jedál. Zastupovanie počas PN.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Kuchár/ka (2)

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (2)

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

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

21.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/ka v
indickej kuchyni
(10)

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

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

23.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka v
indickej kuchyni
(10)

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

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

1.3.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Kuchár/kuchárka
(1)

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

(tel.: +421911237208,
+421445533365, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

18.3.2022

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár/ka v školskej jedálni - výroba
jedál, šalátov, nápojov

Lektor /
Pokladník zástup počas
dlhodobej PN (1)

Liptovské
múzeum(Múzeum
liptovskej dediny ,
Pribylina, 03242)

Martina Vilčeková (tel.:
+421444322468, e-mail:
sekretariat@liptovskemuzeum.sk)

26.4.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

11

aspoň 1
rok

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

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

Dátum nástupu: 29.04.2022 ; Sprevádzanie a výklad v kultúrnych
zariadeniach, alebo v pamiatkových objektoch. Prezentácia ukážok
udových remesiel na tvorivých dielňach, spolupráca pri
organizovaní a propagovaní kultúrno-výchovných podujatí a
výstav, vykonávanie pomocných inštalačných prác pri realizácii
výstav, spolupráca so školami a učite mi pri vyučovaní v
expozíciách, na výstavách a tvorivých dielňach.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
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Lekár na
gynekologickopôrodnickom
oddelelní (2)

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

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

2.11.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Majster odbornej
výchovy zameranie
potravinárska
výroba (1)

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancov, praktické vzdelávanie
zahŕňajúce uskutočňovanie praktických ukážok a vykonávanie
doh adu poskytovaného systémom duálneho vzdelávania

Majster odbornej
výchovy zameranie
po nohospodársk
a výroba (1)

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancov, praktické vzdelávanie
zahŕňajúce uskutočňovanie praktických ukážok a vykonávanie
doh adu poskytovaného systémom duálneho vzdelávania

Majster vo
výrobe (4)

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

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

9.11.2021

za mesiac (od
1150)

Základné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod linky a riadenie
výrobných procesov
- Zabezpečenie dodržiavania BOZP a používania OOPP,
- Dodržiavanie plánu výroby a optimalizácia spotreby materiálu,
- Zabezpečovanie kvality finálneho výrobku v spolupráci s
laboratóriom,
- Schopnosť rozhodovať a koordinovať priority,
- Vysoká úroveň zodpovednostia samostatnosti,
- Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality,
- Výpomoc v sklade (VZV)
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Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára na GP oddelení. Ponúkaná
základná mzda: lekár bez špecializácie 1365 €, lekár so
špecializáciou 2512 €. Pracovná doba od 07:00 -15:00 hod. + UPS.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riadi členov pridelenej zmenovej údržby,
rozde uje úlohy ako aj kontroluje ich splnenie
- Zodpovedá za správne a efektívne vykonanie údržbárskych prác
- Kontroluje pracovnú disciplínu členov
- Organizuje okamžitý zásah pri nečakaných poruchách
- V oblasti preventívnej údržby a opráv strojov zabezpečuje všetky
činnosti v súlade s plánom údržby a opráv
- Špecifikuje potrebu nákupu náhradných dielov pod a dostupnej
dokumentácie pre obsluhu
jednotlivých strojov a zariadení
- Zodpovedá za poriadok na dielni a za dodržiavanie BOZP a PO
pridelenými podriadenými zamestnancami
- Spracováva podklady pre vyhodnotenie dochádzky na konci
kalendárneho mesiaca

Majster údržby
(1)

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

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

9.7.2021

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Masér (1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Masér / Masérka
thajskej masáže
(1)

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

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

2.8.2021

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Masér / Masérka
thajskej masáže
(1)

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

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

18.10.2021

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Masér / Masérka
thajskej masáže
(1)

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

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

7.1.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie masérskych služieb pre
návštevníkov hotela.
Zodpovedá za úroveň poskytovaných služieb.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Masér/ka
thajskej masáže
(1)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.:
+421524710111, e-mail:
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér/ka thajskej masáže - poskytovanie
procedúr pod a požiadaviek

Masér/ka
thajskej masáže
(3)

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

(tel.: +421914330026,
+421524710111, e-mail:
pam@hotelpermon.sk)

30.12.2021

za mesiac (od
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér/ka thajskej masáže - poskytovanie
procedúr pod a požiadaviek,
špecializácia: certifikáty na masáže: thajská masáž
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Masér/ka
thajskej masáže
(3)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

Masérka
thajských masáží
(2)

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

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

23.2.2022

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

15

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie procedúr pod a požiadaviek.

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

Masérka
thajských masáží
(2)

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

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

1.3.2022

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Mechanik
pneuservisu (1)

Vladimír
Majzlík(Okoličianska
681, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421905950080, e-mail:
vladomajzlik@gmail.com)

18.3.2022

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Montážnik (1)

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

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

3.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník (2)

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

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

24.3.2022

za mesiac (od
780)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž sériových dielov - mechaník a
zostáv
- pomocné práce

Montážny
pracovník čalúnnik (2)

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

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

6.4.2022

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Montážny
robotník/-čka
(10)

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

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

19.7.2021

za hodinu (od
3,82)

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

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

Montážny
robotník/-čka
(20)

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

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

13.1.2022

za hodinu (od
3,83)

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

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

Montážny
robotník/-čka
(30)

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

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

24.1.2022

za hodinu (od
3,83)

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

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

Montér (1)

EUB, s.r.o.(Kapitána
Nálepku 1237/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Pavol Kubáň, konate (tel.:
+421907434347, e-mail:
kuban@eub.sk)

4.4.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce pri montáži elektrických vedení.

Murár (1)

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

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

14.6.2021

za mesiac (od
1200)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce všetkého druhu.

Murár (2)

Ing. Jozef Gejdoš( ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Jozef Gejdoš (tel.:
+421908526642, e-mail:
gevos@gevos.sk)

7.3.2022

za hodinu (od
7,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce súvisiace so stavebnou činnosťou,
murovanie, omietky, betonáže , šalovanie, obklady dlažby.

Murár, pomocný
murár (4)

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

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

19.4.2022

za mesiac (od
1300)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; SOK, hrubé stavby, rodinné domy na k úč
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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vzdelanie
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Popis miesta

Nočný recepčný
(1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1080)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Obchodný
pracovník pokladník v
Supermarkete Liptovský
Mikuláš (10)

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

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

16.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Obchodný
pracovník skladník VO L.
Mikuláš (1)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
817)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s tovarom
Naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru

Obchodný
pracovník skladník v
predajni Supermarket L.
Mikuláš (2)

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

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

22.3.2022

za mesiac (od
824)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.
Práca s bremenami, preto je vhodnejšia pre mužov.

Obedovy
casnik/cka (2)

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

Patrícia Požgayová (tel.:
+421918889659, e-mail:
patricia.pozgayova@azet.sk)

4.4.2022

za hodinu (od
7)

Stredné odborné
vzdelanie

18

aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obedovy čašnik, čašnícka.
Vyžadujeme znalosti v obore.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Odborný
pracovník
mzdovej agendy
(mzdový
účtovník) (1)

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

Opatrovate
starších osôb a
osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti, v
teréne (3)
Opatrovate /ka
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

25.4.2022

za mesiac (od
994)

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

aspoň 5
rokov

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

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

21.12.2021

za mesiac (od
646)

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

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

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

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

20.10.2021

za mesiac (od
793)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné spracovnávanie mzdovej
agendy zamestnancov LNsP MUSr. I.Stodolu Liptovský Mikuláš.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka - starostlivosť o klientov v
zariadení, pomoc pri hygiene, stravovaní, v sebaobslužných
činnostiach

Opatrovate /ka
(2)

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

Bc. Štrbinová Petra (tel.:
+421917371359, e-mail:
riaditel@goldenage.sk)

23.8.2021

za mesiac (od
739)

Opatrovate /ka
(2)

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

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

8.9.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Opatrovate ka (2)

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

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

22.11.2021

za mesiac (od
731)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Operátor SMD
linky (1)

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

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

27.4.2022

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

20

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 16.05.2022 ; - Obsluha automatickej osádzacej
linky na osádzanie SMD súčiastok,
- zaistenie bezchybného chodu SMD linky,
- zodpovednosť za kvalitu DPS osádzaných na SMD linke,
- práca v trojzmennej prevádzke.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor
stavebných
strojov (3)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (40)

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

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

27.1.2022

za hodinu (od
4,671)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravné, obslužné manipulačné a
montážne práce od vstupu materiálu po výstup hotového výrobku v
drevospracujúcej výrobe, obsluha strojov a zariadení na výrobu
nábytku. Pracovný čas od 5:45 - 13:45 hod., od 13:45 - 21:45 hod.,
od 21:45 - 5:45 hod. Nepretržitá od 05:45 - 17:45 hod., od 17:45 05:45 hod.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Operátor strojov
v nábytkárskej
výrobe (6)

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

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

25.3.2021

za hodinu (od
4,43)

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

Operátor
strojárenskej
výroby - zvárač
(1)

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

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

10.12.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

22

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Po úvodnom oboznámení sa s
podmienkami výroby a zapracovaní, podie ať sa na výrobe nábytku
pod a konkrétneho pracovného zaradenia na jednotlivých
pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe. Pracovná doba:
od 05:45 hod. -13:45 hod., od 13:45 hod. - 21:45 hod., od 21:45 hod.
- 05:45 hod.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - zváračské práce na základe výkresovej
dokumentácie metódou MIG / MAG
- výstupná kontrola kvality vyrábaných dielov v súlade so
sprievodnou dokumentáciou a kontrolnými postupami
- prestavovanie technických parametrov
- vykonávanie mechanického opracovania - brúsenie
- sprievodné výrobné doklady zákazky
- čítanie technických výkresov
- upínanie súčiastok nástroja
- používanie meradiel
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
- poriadok a čistota na pracovisku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie technických výkresov
- upínanie súčiastok nástroja
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja
- čítanie a upravovanie programu
- používanie meradiel
- námatková kontrola kvality
- vizuálna kontrola výrobkov
- nitovanie spojovacieho materiálu pod a výkresovej dokumentácie
- v prípade potreby práca s ručným a elektrickým náradím
- kontrola opracovaných dielcov
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
- vyhodnotenie potreby obrúsenia
- brúsenie a odihlovanie dielcov po vysekávaní a rezaní
- práca s ručným a elektrickým náradím
- kontrola opracovaných dielcov
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
- odoberanie dielov z Laseru a vysekavacieho stroja CNC
- každodenná údržba
- poriadok a čistota na pracovisku

Operátor
strojárenskej
výroby (3)

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

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

14.7.2021

za hodinu (od
4,62)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Operátor v
spa ovni (1)

ARCHÍV SB,
s.r.o.(Priemyselná
1947/1, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

Mário Malina (tel.:
+421948151040, e-mail:
spalovna.lm@gmail.com)

22.4.2022

za mesiac (od
940)

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

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Zabezpečovanie plynulého chodu
spa ovne - operátor.

Operátor výroby
(4)

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

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

8.2.2022

za hodinu (od
4)

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

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

23

aspoň 3
roky

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (5)

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

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

29.4.2021

za hodinu (od
3,74)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate HD
(1)

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

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

22.12.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate HD,
zásobovač (1)

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

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

15.2.2022

za mesiac (od
1100)

Základné
vzdelanie

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

Ošetrovate HDdojič (1)

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojové dojenie kráv.

Ošetrovate HDdojič (2)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Ľube a , 03214)

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

17.9.2021

za hodinu (od
3,58)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate
hospodárskych
zvierat - krmič,
nadúrač (1)

Ro nícke družstvo
Hybe(Hybe, Hybe,
03231)

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

27.4.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

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

Pastier (1)

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

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

26.1.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Práca pastiera na salaši Demänová Bodice.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Pedagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore (2)

Pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom
odbore (1)

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

17.6.2021

za mesiac (od
911)

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

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

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

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

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

27.5.2021

za mesiac (od
899)

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

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

25

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Pekár / Kuchár
(1)

AZC company,
s.r.o.(Garbiarska 695/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Andrej Čatloch (tel.:
+421911986814, e-mail:
info@vmomente.sk)

28.4.2022

za mesiac (od
930)

Stredné odborné
vzdelanie

Pizziar (1)

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

Patrícia Požgayová (tel.:
+421918889659, e-mail:
patricia.pozgayova@azet.sk)

1.4.2022

za mesiac (od
1600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný pizziar s praxou min. 1 rok.

Pizziar (1)

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

Patrícia Požgayová (tel.:
+421918889659, e-mail:
patricia.pozgayova@azet.sk)

1.4.2022

za hodinu (od
8)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný pizziar s praxou min. 1 rok v
obore.

Plavčík (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Plavčík (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

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

Plavčík záchranár (1)

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

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

17.3.2022

za mesiac (od
762)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 01.06.2022 ; H adáme medzi nás spo ahlivého a
zodpovedného kolegu alebo kolegynku. Ak aj nie ste “hotový”
pekár, ale varenie a pečenie je vaša vášeň, neváhajte a pošlite svoj
životopis. Podstatné je, aby ste mali radosť z práce. Ostatné sa
spolu s nami naučíte.
Pracovná náplň:
Pečenie chleba a pečiva - so všetkým čo to obnáša - príprava
kvásku, miesenie,... až po ten úžasný výsledok v podobe
voňavučkého chlebíka
Príprava raňajok - pripravujeme jednoduché, poctivé raňajky
Starostlivosť o pekáreň – máme radi všetko čisté a na svojom
mieste

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; práca plavčíka vo wellness centre hotela,
doh ad, poskytovanie pomoci, údržba bazénov, sledovanie
parametrov kvality vody, bezpečnostné opatrenia

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Pokladník v
predajni - Liesek
(1)

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

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

3.1.2022

za mesiac (od
810)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni - Stánok
OC VERIMEX Liptovský
Mikuláš (1)

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

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

14.4.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocná
kuchárka, kuchár
(1)

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

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

16.12.2021

za mesiac (od
900)

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

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

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

25.4.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; realizácia pomocných prác pri
príprave jedál
hygiena a poriadok vo zverených priestoroch kuchyne a skladov
dodržiavanie zásad hygieny pod a HACCP

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

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

21.3.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
930)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni umývačka riadu
(3)

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

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

3.11.2021

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

Pomocný kuchár
(1)

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

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

26.6.2021

za mesiac (od
1350)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára, kuchárky.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocny kuchar pri priprave a vydaji
teplych ako aj studenych pokrmov.
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Pomocný
kuchár/ka (2)

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

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

8.3.2022

za mesiac (od
830)

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

Pomocný
kuchár/ka (2)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
790)

Základné
vzdelanie

Pomocný
pracovník pri
výrobe
betónových
výrobkov (1)

M + M PREFA
s.r.o.(Vyšné fabriky ,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Miroslav Mezovský (tel.:
+421905793320, e-mail:
mezo11@azet.sk)

28.3.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (10)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
750)

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

aspoň 1
rok

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

Pomocný
stavebný
robotník pri
výstavbe
inžinierskych
sietí (18)

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

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

12.5.2021

za mesiac (od
750)

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

aspoň 1
rok

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávaie pomocných prác pri príprave
teplých a studených jedál,
- pomoc pri výdaji jedál,
- dodržiavanie zásad HACCP pri práci
Dátum nástupu: Ihneď ;
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Poštový
doručovate (2)

Slovenská pošta,
a.s.(M.M. Hodžu 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Zuzana Chodásová (tel.:
+421911147199, e-mail:
chodasova.zuzana@slposta.sk )

26.7.2021

za mesiac (od
670)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie zásielok.

Pracovník
bezpečnostnej a
strážnej služby
(1)

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

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

20.1.2022

za hodinu (od
3,9)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať práce súvisiace so strážením
zvereného objektu. Pracovný čas od 07:00 - 19:00 hod., od 19:00 07:00 hod.

Pracovník
kožiarskej
výroby - Mokrá
dielňa (2)

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

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

13.5.2021

za hodinu (od
7,5)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
kovovýrobe (2)

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

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

19.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
kovovýrobe,
lakýrnik (1)

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

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

21.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Pracovník v
kovovýrobe,
zvárač (1)

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

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

19.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pracovník v
kožiarskom
priemysle (1)

SPLIT SLOVAKIA,
spol. s r.o.(Priemyselná
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

František Bočkaj (tel.:
+421948525023, +421948525023,
e-mail:
splitslovakia@splitslovakia.eu)

12.7.2021

za hodinu (od
5)

Základné
vzdelanie

Pracovník v
kuchyni (3)

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

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

15.2.2022

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

29

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; vystrihovanie na CNC strojoch, ohýbanie,
bodové zváranie, zváranie CO2, skladanie a balenie jednotlivých
dielcov kovového nábytku
Dátum nástupu: Ihneď ; orezávanie a miazdrenie hovädzích koží,
tzv. štiepenkovej glejovky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva všetky práce suvisiace s
prípravou a servírovaním teplých a studených jedál v kuchyni na
základe stanovených štandardov.
Hotel Pošta****, Hotel Grand****, Hotel Rotunda, Chalety
Demänovská Dolina.
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Pracovník
vstupnej kontroly
- Junior MRB
koordinátor (1)

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

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

6.4.2022

za mesiac (od
765)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; • Kontrola presunov materiálov do
lokácie 4000 (MRB) a 4200 (MRBP) na dennej báze
• Ukladanie chybných materiálov z lokácie 4200 (MRBP) do lokácie
4000 (MRB)
• Oprava chybných materiálov, ktoré sú v lokácii 4200 (MRBP) a
lokácii 4000 (MRB)
• Zabalenie chybných materiálov, ktoré sa vracajú dodávate ovi
ako reklamácia
• Spracovanie denných a týždňových reportov scrapu materiálov
• Odosielanie e-mailov o chybách materiálov a komponentov, ktoré
sa vyskytli vo výrobnom procese
• Po odoslaní nezhodného materiálu dodávate ovi spraví v SAP
pohyb 122 „Return to vendor“
• Kontrola reklamovaného materiálu dodaného od dodávate ov
• Presun vysporiadaných alebo opravených komponentov na
lokáciu 4300 (MRBREL)
• Odoslanie informácie prostredníctvom e-mailu nákupcovi,
plánovačovi o uvo není nezhodného materiálu
• Riešenie problémov vo výrobe ’’Andon‘‘
• Kontrola chybných komponentov vrátených z výroby na
skladových lokáciach
• Práca na dve zmeny

Predavačka (1)

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

Alena Sabovčíková (tel.:
+421917319497, e-mail:
predajna153@milkagro.sk)

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o., je
stabilnou sieťou maloobchodných predajní potravín. Jej vznik je od
roku 1992 a do jej portfólia patrí aj výroba mliekárenských
výrobkov, ve koobchod a maloobchod s potravinárskym tovarom
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Prevádzkar
hotela (1)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
1400)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie bezproblémového chodu
prevádzky hotela,
- kontrolovanie podriadených zamestnancov,
- objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru,
- komunikácia s dodávate mi a vyjednávanie najvýhodnejších
dodávate ských podmienok,
- fyzická kontrola skladových zásob (inventarizácia,)
- zodpovednosť za vzniknuté manká a škody, h adenie príčin vzniku
a následné zosobňovanie,
- pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky, h adanie nedostatkov a
navrhovanie vylepšení,
- riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie sťažností
a reklamácií zákazníkov,
- zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb,
- vykonávanie doh adu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami,
- komunikácia s cestovnými kanceláriami ,
- pripravovanie podkladov pre zálohové a vyúčtovacie faktúry,
- kontrola zálohových platieb

Prevádzkový
vedúci - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (1)

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

(tel.: +421904751887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

12.4.2022

za mesiac (od
1100)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovať plynulý chod prevádzky,
vedenie tímu zamestnancov a plnenie všetkých pracovných úloh
pod vedením F&B manažéra, zodpovednosť za priebeh inventúr,
pokladničnú hotovosť, vedenie krátkych porád s personálom,
zodpovednosť za sanitáciu, dodržiavanie BOZP, HACCP,
zastrešovať nad dodržiavaním štandardov a vopred stanovených
procesov, evidencia dochádzky, príprava podkladov k spracovaniu
miezd, riešenie zákazníckych podnetov a silná prozákaznícka
orientácia, motivácia tímu a vytváranie pozitívnej atmosféry na
pracovisku pozitívnym príkladom.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; - rozde ovanie pracovných
objednávok pod a dôležitosti a naliehavosti, pod a vnútorných /
interných pravidiel
- zhromažďovanie v prípade mnohých menších objednávok na
minimalizovanie celkovej spotreby plechu a pracovného času, aby
boli nákladovo efektívnejšie
- riešenie nejasných nákresov s inžiniernigom
- analyzovanie a úprava nákresov
- spracovanie kontrolných a správnych objednávok v programe
- zameranie na najlepšie využitie materiálu - umiestňovanie častí na
plech na minimalizovanie odpadu a tým náklady na produkciu
šrotu
- zadávanie dát pre CNC
- spracovanie údajov zariadení súvisiacich s CAM, analýza
programového modelu

Programátor
lasera (1)

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

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

12.4.2022

za mesiac (od
1200)

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

Programátor
robotov ABB,
PLC Siemens (1)

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

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

28.4.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Projektový
inžinier (1)

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

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

4.3.2022

za mesiac (od
1150)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Dátum nástupu: 09.05.2022 ; Tvorba softvéru pre PLC a HMI
systémy
Tvorba softvéru pre priemyselné roboty ABB
Navrhovanie a realizácia automatizovaných výborných procesov
Spracovávanie podkladov pre zapájanie elektrických zariadení
Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu
Tvorba technickej dokumentácie
Oživovanie zariadení a uvádzanie zariadení do prevádzky
Skúšky a testy zariadení a liniek
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - skúma a analyzuje vstupné informácie,
ktorými sú designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály,
potrebné k definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo
aplikácie
- koordinuje elektrický a mechanický design s ostatnými inžiniermi,
s cie om vytvoriť požadované riešenia, zodpovedá za celkový návrh
- vytvára a definuje kusovník pre systémy, kity a ostatné
príslušenstvo
- poskytuje podporu pri tvorbe výrobnej dokumentácie vrátane
výkresov a testovacích procedúr
- poskytuje podporu pri tvorbe dokumentácie pre zákazníka na
základe platných postupov a procedúr
- kooperácia s ostatnými oddeleniami
- vykonáva ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne
bežiacich projektov a platných procedúr

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17
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Zamestnávate (adresa
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Požadované
vzdelanie

Požad.
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vypracováva návrhy technických riešení
a rozpočet nákladov v procese ponuky
• Zúčastňuje sa na projektových “kick-off” mítingoch, skúma a
vyhodnocuje vstupné informácie. Pred začatím projektu
zabezpečuje odsúhlasenie a správne pochopenie špecifikácie,
časových / nákladových cie ov
• Zabezpečuje súlad dodaných riešení s platnými požiadavkami,
normami, procesmi a smernicami
• Koordinuje elektrický a mechanický dizajn projektov
• Registruje, archivuje a aktualizuje: BOM, technickú / výrobnú a
zákaznícku dokumentáciu vo firemnom databázovom systéme
• Koordinuje a poskytuje potrebné technické informácie / podporu
iným oddeleniam zapojeným do projektov
• Spĺňa úlohu kontaktnej osoby pre dodávate ov a iné dcérske
spoločnosti zapojené do projektov
• Zodpovedá za celkové a elektrické riešenia projektov
• Zodpovedá za schválenie nových dodávate ov a komponentov
pred ich využitím v projektoch
• Zodpovedá za zmeny vypracované v rámci CR/CO procesu
• Zodpovedá za splnenie cie ov v oblasti nákladov a obsahu
štandardných komponentov v rámci pridelených projektov

Projektový
inžinier R&D
System Solutions
(1)

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

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

4.1.2022

za mesiac (od
1400)

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

Projektový
manažér (1)

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

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

3.3.2022

za mesiac (od
1350)

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

33

Dátum nástupu: Ihneď ; - plánuje, riadi a koordinuje realizáciu,
plnenie projektov pod a objednávok a zmlúv
- zodpovedá za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu,
- koordinuje a organizuje činnosti so subdodávate mi a realizátormi
stavby pod a dohodnutých harmonogramov a termínov
- zastupovanie spoločnosti pred investorom
- zodpovedá za realizáciu odovzdávania staveniska
- zodpovedá za kompletné vedenie zápisov (vrátane termínového
plnenia) z rokovaní s investorom, stavbou, subdodávate mi a ich
evidenciu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
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Mzda - forma
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Požadované
vzdelanie

Recepčná /
Recepčný (2)

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

Patrícia Urbanová (tel.:
+421902605605, e-mail:
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

14.4.2022

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Recepčná,
recepčný (1)

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

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

19.1.2022

za mesiac (od
900)

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

Recepčná/y (1)

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

Gruba Alla (tel.: +421949230879)

24.5.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
930)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Recepčná/ý (1)

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

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

3.11.2021

za mesiac (od
739)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

34

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; - zodpovednosť za check in a check
out hostí a chod recepcie
- poskytovanie informácií o stredisku a okolitých aktivitách
- sprocesovanie rezervácií, vybavenie telefonickej a e-mailovej
komunikácie
- práca s hotovosťou, reporty, uzávierky
- obsluha fitness a wellness centra
- obsluha kaviarne MARINA CAFE
aspoň 6
mesiacov

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej
pozície recepčný v apartmánoch.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za plynulý chod recepcie,
- uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií
hosťom,
- vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie,
- reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti,
- aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovaní rezervácii hostí,
- administratíva spojená s chodom recepcie,
- zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto
dodržiavanie poriadku v okolí recepcie
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recepcii hotela, ubytovnaie hostí,
rezervácie, zmenárenská činnosť, predaj tovarov a služieb,
poskytovanie informácií. Základná mzda 739 €+príplatky.
Pracovný čas od 07:00-19:00 hod. alebo od 19:00 - 07:00 hod.

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

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

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

14.12.2021

za mesiac (od
800)

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 ; Do Hotel Jasná www.hoteljasna.sk
Pracovný čas 7 - 22 krátky, dlhý týždeň
Práca s rezervačným systémom
Podávanie informácií, aktívna komunikácia s hosťom
Komunikácia v angličtine, druhý jazyk výhodou
Práca s pokladňou, vystavovanie účtov
Predaj doplnkových produktov a služieb
Príjemné vystupovanie

Recepčná/ý vo
wellness centre
(1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Recepčný (1)

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

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

30.11.2021

za mesiac (od
1180)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Riadite /ka v
materskej škole
(1)

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

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

22.10.2021

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce spojené s riadením
materskej školy, učite MŠ, pedagogická činnosť
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aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;  poskytovanie podpory SAP užívate ov
pre EMEA región
 zabezpečenie SAP autorizácií
 spolupráca s užívate mi pri nastavení a návrhov riešení,
testovanie nastavených podmienok
 návrh a tvorba nastavení a riešení pod a požiadaviek
 prvotné testovanie nových nastavení, kontrola funkčnosti
 príprava technických manuálov
 riešenie problémov v SAP, nastavenie nápravy v prípade potreby
 vyhodnotenie nových nastavení a ich funkčnosti
 prispôsobovanie funkčných nastavení pod a nových požiadaviek
 poskytovanie školení pre užívate ov SAP
 dbá o dobré meno spoločnosti a vhodným spôsobom reprezentuje
spoločnosť v pôsobnosti svojej funkcie
 zastáva morálne a etické princípy v súlade s Etickým kódexom
spoločnosti
 výkon ostatných prác a činností pod a potreby a pokynov
nadriadených, ako aj pod a interných inštrukcií, nariadení, noriem,
pravidiel alebo postupov definovaných pre túto pozíciu

SAP konzultant
(1)

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

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

3.3.2022

za mesiac (od
2300)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

SPA recepčná (1)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

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

36

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje plynulosť chodu prevádzky
masáží, hostí pri vstupe do wellness komplexu
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Senior špecialista
pre plánovanie
(1)

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

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

3.12.2021

za mesiac (od
1300)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému
výrobné zákazky/objednávky na požadované typy, množstvá a
termíny.
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych
objednávok.
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office.
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné
zákazky.
• Zlepšovanie procesov na oddelení plánovania.
• Zodpovednosť za potvrdenie zákazníckej objednávky do 24 h od
vloženia, ak sa jedná o štandardný výrobok.
• Zodpovednosť oznámiť zákazníkovi omeškanie dodania zásielky
včas (aspoň týždeň pred dátumom expedície).
• Zodpovednosť aktualizovať omeškané termíny vývozných
zákaziek na dennej báze.

Senior špecialista
pre plánovanie
(1)

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

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

18.1.2022

za mesiac (od
1300)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému
výrobné zákazky/objednávky na požadované typy, množstvá a
termíny.
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych
objednávok.
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office.
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné
zákazky.
• Zlepšovanie procesov na oddelení plánovania.
• Zodpovednosť za potvrdenie zákazníckej objednávky do 24 h od
vloženia, ak sa jedná o štandardný výrobok.
• Zodpovednosť oznámiť zákazníkovi omeškanie dodania zásielky
včas (aspoň týždeň pred dátumom expedície).
• Zodpovednosť aktualizovať omeškané termíny vývozných
zákaziek na dennej báze.

Servírka (1)

Ján Šajbidor(Do políka
95 , Liptovský Ján,
03203)

Ján Šajbidor (tel.:
+421918752433, e-mail:
sajbidor1@post.sk)

4.4.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

37

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Obsluha zákazníkov, výdaj
obedového menu, obsluha počas spoločenských a kultúrnych akcií.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Sestra na
lôžkovom
oddelení (5)

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

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

2.11.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Skladník (1)

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

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

24.1.2022

za hodinu (od
4,1)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Skladník (1)

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

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

20.4.2022

za hodinu (od
4,02)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

38

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 02.05.2022 ; - zaskladňovanie materiálových
položiek do lokácií jemu určených
- alokovanie jednotlivých položiek systémom zhodné položky patria
do jednej lokácie, pokia je to možné
- výdaj komponentov do výroby v závislosti od potrieb a
požiadaviek výrobných liniek
- práca s vnútorným informačným systémom
- spolupráca s oddelením vstupnej kontroly
- pomocné práce pri zaskladňovaní materiálových položiek
pracovníkov z iných lokácií
- pomocné práce pri príjme materiálu od dodávate ov
- všetky práce týkajúce sa expedície ( zvážanie produktov,
nakladanie a pod. ), ak nie sú touto činnosťou obmedzované hlavné
pracovné povinnosti
- práce potrebné na udržanie preh adnosti a poriadku na
jednotlivých lokáciách
- dvojzmenná prevádzka
- práca s bremenami

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Skladník - vodič
VZV v
Liptovskom
Mikuláši (1)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
STAFF AG, a.
s.(Palugyayho 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

20.1.2022

za mesiac (od
830)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

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

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (1)

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

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

28.9.2021

za mesiac (od
800)

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

Skladník do
nábytkárskej
spoločnosti (2)

Zuzana
Kňavová(Liptovský
Mikuláš , 03101)

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

28.4.2022

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

39

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; H adá sa manuálne zdatný skladník s
citom pre stolárčinu. Práca zahŕňa ovládanie skladového
hospodárstva, prácu s pokladňou, vedenie evidencie tovaru,
rozvážanie tovaru, objednávok na dennej báze a regionálnej úrovni
dodávkou. Práca v sklade zahŕňa aj zastupite nosť na sklade
nábytkového kovania a v stolárskej dielni.
Ponúkame slušnú mzdu, jednozmennú pracovnú dobu a fajn
pracovné podmienky. Ostatné sa dohodneme na osobnom stretnutí.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Skladník
technických
plynov (1)

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

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

11.2.2022

za mesiac (od
1000)

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

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

Skladník v LM
(1)

VEREX-ELTO,
a.s.(Priemyselná 22/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radka Račková (tel.:
+421445474755, e-mail:
rackova@verexelto.sk)

28.4.2022

za mesiac (od
920)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; ▪ príjem, výdaj a kontrola tovaru
▪ manipulácia s tovarom
▪ obsluhovanie vysokozdvižných vozíkov
▪ komunikácia so zákazníkmi, dodávate mi a s internými
oddeleniami spoločnosti
▪ spolupráca pri inventúre skladových zásob

Skladník/čka
elektroinštalačné
ho materiálu (1)

VEREX-ELTO,
a.s.(Priemyselná 22/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radka Račková (tel.:
+421445474755, e-mail:
rackova@verexelto.sk)

28.4.2022

za mesiac (od
762)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; ▪ príjem, kontrola tovaru a zakladanie do
regálov
▪ výdaj, kontrola tovaru, balenie tovaru na odber pre zákazníkov
▪ komunikácia so zákazníkmi, prepravnou službou a s internými
úsekmi spoločnosti
▪ spolupráca pri inventúre skladových zásob
▪ práca s VZV - retrak, preukaz výhodou

Skladníčka
technických
plynov (1)

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

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

11.2.2022

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a výdaj technických plynov,
uskladňovanie, predaj zváračskej techniky,
preukaz na VZV vítaný
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Sous chef (2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
1900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

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

Strojný zámočník
(1)

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

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

27.4.2022

za hodinu (od
7,2)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 02.05.2022 ; Zámočnícke práce
Predpríprava a zhotovenie dielcov pod a výrobnej dokumentácie
Zostavovanie a montáž jednotlivých častí strojov

Strojný
zámočník /
nástrojár (1)

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

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

10.1.2022

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • montáž dielcov a strojárenských skupín a
podskupín pod a technických výkresov, technologických postupov
• vŕtanie otvorov, rezanie závitov do dielcov určených na montáž
• odihlovanie dielov

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (1)

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

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

3.2.2022

za mesiac (od
1800)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a
výrobných analýz.
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného
tímu.
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory
produkcie.
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Požad.
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aspoň 3
roky

Popis miesta

Technický vedúci
v strojárskej
výrobe (2)

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

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

11.10.2021

za mesiac (od
1800)

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

Technik
telekomunikačný
ch sietí (3)

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

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

29.3.2022

za mesiac (od
1300)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Technológ
obsluhy stroja na
výrobu a
prípravu
pelmeňov (4)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Technológ
prípravy
pokrmov ruskej a
ukrajinskej
kuchyne (4)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených pokrmov
ruskej, ukrajinskej a kaukazskej kuchyne. Požaduje sa dokonalá
znalosť receptúr a prípravy.

Technológ
prípravy zdravej
výživy (4)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

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

Traktorista
(po nohospodárst
vo) (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

42

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vyberanie MH, nastielanie ležovísk,
údržba strojov, príprava balíkov slamy

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
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Dátum
nahlásenia
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Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Traktorista vodič
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

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

21.7.2021

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Upratovacie
práce, chyžná (8)

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

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

31.3.2022

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Upratovač/
upratovačka OC
(5)

Lynnfield s. r. o.(1.
mája 41/, Liptovský
Mikuláš, 03028)

(tel.: +421915281904, e-mail:
martin.hapco@lynnfield.sk)

29.12.2021

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných priestorov v OC
Stop Shop Liptovský Mikuláš

Upratovačka (1)

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

Patrícia Požgayová (tel.:
+421918889659, e-mail:
patricia.pozgayova@azet.sk)

1.4.2022

za hodinu (od
6)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných vstupných
priestorov reštaurácií, vysávanie, zametanie, umývanie riadu,
pomocné práce.

Upratovačka sanitárny
pracovník vo
wellness centre
(1)

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

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

16.2.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Upratovačka ZŠ
(1)

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

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

13.12.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce, prerušovaná pracovná
doba od 07:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 20:30 hod.
žiadosti spolu so životopisom zasielať mailom na
zsjankakrala@gmail.com, alebo osobne do 20.12.2021

Upratovačka
wellness (2)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie priestorov prevádzky wellness
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zverených strojov a strojových
zariadení
- Údržba a oprava zverených strojov a strojových zariadení
- Dodržiavať pracovný postup pri výkone mu pridelenej práce
- Jednotlivé úkony vykonávať v požadovanej kvalite a
požadovanom výkone
- Vykonávať ostatné práce, ktoré mu pridelí jeho nadriadený

aspoň 6
mesiacov

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Učite
konzervatória (1)

Súkromné tanečné
konzervatórium,
Hradná 340, Liptovský
Hrádok(Hradná 340,
Liptovský Hrádok,
03301)

Učite strednej
školy pre
odborné
vyučovacie
predmety (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.
(tel.: +421915836148, e-mail:
riaditel@stklh.sk)

17.3.2022

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Učite všeobecnovzdelávacích
predmetov s
aprobáciou na
matematikafyzika (1)

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

(tel.: +421905819754,
+421445472903, e-mail:
sekretariat@esslm.sk)

13.4.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Učite
všeobecnovzdeláv
acích predmetov aprobácia
Matematika,
Informatika
alebo
Matematika,
Fyzika (1)

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

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

27.4.2022

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

44

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie v predmetoch odborných
umeleckých predmetoch v tanečnom umení (klasický tanec,
koncertná a scénická prax, tanec s partnerom, moderný tanec,
dejiny tanca a baletu).

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancov

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť
predmetov matematika-fyzika

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Učite /ka fyziky a
chémie v
anglickom jazyku
na Evanjelickom
bilingválnom
gymnáziu v
Liptovskom
Mikuláši (1)

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

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

13.8.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /ka chémie a fyziky v anglickom
jazyku na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu.

Učite /ka
všeobecnovzdelávacích
predmetov s
aprobáciou
chémia (1)

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

(tel.: +421905819754,
+421445472903, e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

13.4.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť
predmetu chémia

VODIČ LKV (6)

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

Ing. Petra Meňhartová (tel.:
+421948764758, +421948764758,
e-mail: dispecing@leswood.sk)

16.12.2021

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča medzinárodnej nákladnej
dopravy.

VODIČ LKV (6)

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

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

9.3.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča medzinárodnej nákladnej
dopravy.

VODIČ LKV (6)

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

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

10.3.2022

za mesiac (od
646)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hladame vodiča - šoféra medzinárodnej
dopravy. Miesto výkonu Česká republika.
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
Vedúca
chyžných /
Hotelová gazdiná
(1)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

12.4.2022

za mesiac (od
830)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu už zabehnutej a skúsenej
vedúcej chyžných prípadne zástup vedúcej chyžných. Ak už máte
riadiace a organizačné schopnosti a dokážete prevziať
zodpovednosť ste u nás vítaná.
Ak už máte prácu chyžnej v malíčku radi Vás uvidíme osobne v
Demänová rezort.
H adáme šikovnú, pracovitú a extrémne zodpovednú osobu, ktorá
dokáže zabezpečiť kvalitné upratanie našich apartmánov a
prevádzok.
Neponúkame prácu len na sezónu, chceme niekoho, kto sa spolu s
nami bude podie ať na budovaní skvelého tímu kolegov a rezortu,
ktorý má srdce i dušu.
Kto sme: www.demanovarezort.sk
Toto bude Vaša náplň práce:
- koordinácia a manažovanie tímu chyžných
- komunikácia s dodávate mi čistiacich prostriedkov a práčovne
- starostlivosť o sklad a materiál
- príprava novo ubytovacích kapacít - apartmánov
- upratovanie a čistenie novovybudovaných nadštandardne
vybavených
apartmánov a apartmánových domov
- dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vedúci firmy,
manager,
odborný
špecialista (2)

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

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

10.1.2022

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vedúci firmy, manager, odborný
špecialista

Vedúci
prevádzky firmy
- výrobný,
projektový a
ekonomický
manager (2)

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

Ing. Milan Šušlík (tel.:
+421903501763, e-mail:
silveex@hradok.net)

21.4.2021

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovanie výroby sadeníc, štiepenie,
botanistika, architektúra.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vedúci výroby
junior (1)

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

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

23.3.2022

za mesiac (od
1500)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexne organizovať a riadiť pracovné
činnosti na úseku výroby, riadiť prípravné a výrobné činnosti v
oblasti výroby vzduchotechniky, klimatizácie, chladiacej techniky,
merania a regulácie, ako aj kooperačné vzťahy s cie om zabezpečiť
pracovné, materiálové a technické kapacity tak, aby boli efektívne
splnené hospodárske úlohy spoločnosti.

Vodič VZV (1)

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

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

13.1.2022

za hodinu (od
5,76)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva prácu obsluhy VZV - do 4,5
tony vo viaczmennej prevádzke
- podmienka:
1/ platný preukaz na obsluhu VZV do 4,5 tony
2/ prax - obsluha VZV min. 2 roky

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (2)

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

Ing. Ria Hošková (tel.:
+421911932880, +421911932880,
fax: +421445231710, e-mail:
ria@hosko.eu)

1.10.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave
zväčša v Strednej a Západnej Európe.
Zodpovednosť za bezpečné naloženie, vyloženie tovaru.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (3)

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

Ing. Ria Hošková (tel.:
+421911932880, +421911932880,
fax: +421445231710, e-mail:
ria@hosko.eu)

22.12.2021

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave
zväčša v strednej a západnej Európe.
Zodpovednosť za bezpečné naloženie, vyloženie tovaru.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vodič
klanicového
kamiónu
hydraulickou
rukou (3)

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

Ing. Petra Meňhartová (tel.:
+421948764758, +421948764758,
e-mail: dispecing@leswood.sk)

20.7.2021

za mesiac (od
2000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča na klanicový kamión s
hydraulickou rukou. Miesto výkonu práce je v CZ, ale víkendy
doma.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič nákladnej
dopravy (2)

LG Transport,
s.r.o.(Liptovský
Mikuláš , Liptovský
Mikuláš, 01301)

Štefan Griga (tel.:
+421907599479, e-mail:
stefan.griga@centrum.sk)

2.8.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladnej dopravy.

Výchovnovzdelávacia
činnosť
predmetov s
aprobáciou na
matematika a
anglický jazyk
(matematika v
anglickom jazyku
- bilingválne) (1)

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

(tel.: +421905819754,
+421445472903, e-mail:
sekretariat@esslm.sk)

13.4.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť
predmetov matematika, anglický jazyk (matematika v anglickom
jazyku - bilingválne)

Vŕtač (1)

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

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

22.10.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Všeobený lekár
pre dospelých (2)

Centrum Kramáre,
spol. s r.o.(Štúrova 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Kaliská (tel.: +421
918 766 937, e-mail:
t.kaliska@pinium.sk)

6.4.2021

za mesiac (od
2200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
vyšetrovanie pacientov a stanovenie diagnózy, diagnostika
akútnych a chronických ochorení, predpisovanie liekov a
zdravot.pomôcok, indikovanie odberov biolog. materiálu na
laboratór. vyšetrenia, vykazovanie zdravot.výkonov,
zaznamenávanie postupu a výsledkov do zdravot. dokumentácie
pacienta, spolupráca so špecializovanými lekármi.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Wellness
recepčný/masér v
apartmánovom
rezorte
Maladinovo (2)

Maladinovo s.r.o.(Pri
Zátoke 66/6, Liptovský
Mikuláš, 03105)

Kontakt u zamestn.

Ing. Slávka Medveďová (tel.:
+421903800818, e-mail:
medvedova@maladinovo.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

7.4.2022

za mesiac (od
800)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho nového komorného Wellness
centra s pivnými kúpe mi v Maladinove h adáme usmievavých,
proaktívnych udí, ktorí majú záujem pracovať v kvalitných
wellness službách a baví ich komunikácia s hosťami. Ak chceš
pracovať v mladom kolektíve, v modernom dynamickom prostredí
a chceš mať stabilnú prácu, ktorá Ťa baví, sme pre Teba ten
správny zamestnávate . Najdôležitejšie sú pre nás čestnosť, úcta ku
kolegom a hosťom a pozitívny prístup k práci. S radosťou uvítame
aj kreativitu a nové nápady.
Náplň práce:
- starostlivosť o chod wellness centra
- starostlivosť o chod pivných kúpe ov,
- rezervácie procedúr a vstupov do wellness centra telefonicky,
osobne alebo e-mailom,
- priamo vykonáva masáže a relaxačné procedúry hostí,
- podpora predaja produktov,
- práca s pokladňou, platobným terminálom a rezervačným
systémom,
- komunikácia so zákazníkmi (aj v cudzom jazyku),

Zdravotná sestra
(1)

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

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

26.1.2022

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

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

Zdravotná sestra
(2)

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

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

30.3.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Zdravotná sestra
(2)

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

Zdravotná sestra,
zdravotnícky
asistent (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

22.11.2021

za mesiac (od
761)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

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

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

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

12.11.2021

za mesiac (od
813)

Vyššie odborné
vzdelanie

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

Zdravotnícky
asistent (1)

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

Mgr.Andrea Hodžová, riadite ka
(tel.: +421918420982, e-mail:
dss@zavaznaporuba.sk)

20.5.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov v sociálnom
zariadení.

Zootechnik (1)

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

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

19.11.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Zoraďovač
lisostrekov (1)

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

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

10.12.2021

za hodinu (od
4,3)

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

Zubný asistent
(2)

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

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

7.1.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubná starostlivosť

Zubný lekár (5)

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

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

7.1.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubná starostlivosť

Zvárač/
zámočník (1)

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

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

13.7.2021

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v zámočníckej dieni. Platové
podmienky sa pohybujú v rozmedzí od 800 do 1200 euro za mesiac,
v závislosti od schopností uchádzača. Zamestnávate je ochotný
UoZ bez odborných znalostí zaučiť.
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Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - zhadzovanie – nahadzovanie foriem na
vstrekolisy
- zoradenie a zapojenie pracoviska
- zber a záznam údajov o stave foriem
- príprava materiálov
- nastavovanie a kontrola parametrov vstrekolisov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Záhradník,
lesník, milovník
rastlín, pestovate
(2)

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

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

10.1.2022

za mesiac (od
780)

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

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

Zámočník zvárač (3)

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

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

16.2.2022

za hodinu (od
5,5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Zástupca
manažéra
recepcie (1)

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

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

7.2.2022

za mesiac (od
1320)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Údržbár (1)

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

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

25.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske práce v hotelovom komplexe
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Požad.
prax
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aspoň 1
rok

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

Údržbár (2)

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

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

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Údržbár Holiday Village
Tatralandia (1)

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

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

12.4.2022

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Realizácia drobnej a bežnej údržby,
prípadná diagnostika zariadení ( výkon elektrotechnických,
zámočníckých, inštalačných, stavebných, montážnych a
údržbárskych prác, realizácia odpisov meračov energií.)
Udržiavanie zariadenia v dobrom stave, opravy, rekonštrukcie.
Vykonávanie preventívnej údržby. Kontrola technologických
zariadení. Riešenie mimoriadnych udalostí a havarijných stavov v
areáli. Spolupráca s externými firmami. Komunikácia s recepciou a
ostatnými prevádzkami hotela.

Účtovník /
Účtovníčka (1)

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

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

20.4.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Evidencia, účtovanie, kontrola došlých a
vyšlých faktúr
- Zostavenie podkladov pre vystavenie vyšlých faktúr
- Zúčtovanie pokladničných dokladov
- Príprava a realizácia platieb z účtov spoločnosti
- Evidencia colných dokladov, priamy dovoz a vývoz
- Vypracovanie podkladov pre inventarizáciu majetku, zásob,
poh adávok a záväzkov spoločnosti
- Príprava podkladov pre kontrolu účtovnej evidencie

Účtovník v
apartmánovom
rezorte
Maladinovo (1)

Maladinovo s.r.o.(Pri
Zátoke 66/6, Liptovský
Mikuláš, 03105)

Bc. Kristína Sliacka (tel.:
+421904083807, e-mail:
sliacka@maladinovo.sk)

7.4.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s účtovným softvérom Money S4 podvojné účtovníctvo
Vedenie skladového hospodárstva v Money S4
Vybavovanie firemnej korešpondencie (došlá, odoslaná pošta)
Evidencia, zakladanie, vyh adávanie, archivácia dokumentov
Vedenie firemnej registratúry
Príprava podkladov pre nadriadených a ostatné oddelenia
spoločnosti
Plnenie operatívnych úloh

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Účtovníčka (1)

Ro nícke družstvo v
Pribyline(Pribylina ,
03242)

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

27.4.2022

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: 01.05.2022 ;

Čašník (1)

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

Sylvia Peniaková (tel.:
+421914200720, +421902610777,
e-mail:
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

5.1.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej prevádzky Stará Zvonica
h adáme šikovné čašníčky / čašníkov na obsluhu v reštaurácii v
štýle slovenskej koliby. Možnosť trvalého pracovného pomeru alebo
dohody.

Čašník (3)

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

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

23.2.2022

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (2)

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

(tel.: +421911119548, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

12.4.2022

za mesiac (od
950)

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

aspoň 1
rok

Čašník / servírka
(1)

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

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

29.9.2021

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej reštaurácie v štýle slovenskej
koliby h adáme šikovných čašníkov / čašníčky na obsluhu v
reštaurácii. Pracuje sa dlhý-krátky týždeň.
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovať plynulý chod prevádzky,
vedenie tímu zamestnancov a plnenie všetkých pracovných úloh
pod vedením F&B manažéra a hlavného čašníka, zodpovednosť za
priebeh inventúr, pokladničnú hotovosť, zodpovednosť za sanitáciu,
dodržiavanie BOZP, HACCP, zastrešovať nad dodržiavaním
štandardov a vopred stanovených procesov, riešenie zákazníckych
podnetov a silná prozákaznícka orientácia.
Dátum nástupu: Ihneď ; - Profesionálnu starostlivosť o hostí,
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling,
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov,
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty,
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality,
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch,
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi,
- zaúčanie nových kolegov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
Čašník v Indickej
reštaurácií (10)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
DEMÄNOVÁ
VILLAGE,
s.r.o.(Demänovská
Dolina , 03101)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

23.2.2022

za mesiac (od
900)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

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

Čašník v Indickej
reštaurácií (10)

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

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

1.3.2022

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Čašník, servírka
(1)

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

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

26.5.2021

za mesiac (od
739)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

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

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

28.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; roznos pokrmov a nápojov pod a
objednávky hotelovým hosťom

Čašník, servírka
(2)

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

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

23.11.2021

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí hotelovej reštaurácie,
champagne baru, objednávka a servis jedál, príprava
alkoholických a nealkoholických studených a teplých nápojov,
servis vína a champagne, zúčtovanie na registračnej pokladni

Čašník, servírka
(2)

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

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

22.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov na reštaurácii, prípadne
v iných spoločných priestoroch hotela, práca s pokladňou,
dodržiavanie HaCCP predpisov.

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha klientov na reštaurácii, prípadne v
iných spoločných priestoroch hotela, práca s pokladňou, hmotná
zodpovednosť, dodržiavanie HACCP,
potrebné hygienické minimum (nevyučený), zdravotný preukaz

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník, servírka
(2)

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

Čašník, servírka
(4)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

3.11.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií - bufetové
stoly, nastieranie, debarasovanie, príprava strediska. Základná
mzda 739 € + príplatky. Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., 17:00 21:00 hod.

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

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

1.4.2022

za mesiac (od
762)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí v stredisku reštaurácia bufetové stoly, príprava strediska, dopĺňanie sortimentu jedál a
nápojov, debarasovanie, sanitácia, dezinfekcia, dodržiavanie zásad
obsluhy a správnej výrobnej praxe

Čašník, servírka
(4)

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

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

3.11.2021

za mesiac (od
855)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií a v aperitív
bare, práca s registračnou pokladnicou, hmotná zodpovednosť,
organizovanie práce čašníkov. Základná mzda 855 € + príplatky.
Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., od 17:00 - 21:00 hod.

Čašník, čašníčka
(2)

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

Marek Šimon (tel.:
+421918889659, +421908837559,
e-mail:
patricia.pozgayova@azet.sk)

23.8.2021

za mesiac (od
1400)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka s praxou,
vyucenie v obore nieje podmienka, no dostatocna prax ano.

Čašník/barman
(2)

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

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

8.10.2021

za mesiac (od
940)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí. Dodržiavanie
hygienických a bezpečnostných predpisov. Práca s pokladňou.

Čašník/servírka
(2)

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

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

13.4.2022

za mesiac (od
766)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Školský špeciálny
pedagóg (1)

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

Mgr. Janka Cuprová (tel.:
+42144/5522158, e-mail:
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

15.6.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; * ponuka jedál a prijímanie
objednávok
* obsluha zákazníkov
* dodržiavanie zásad správneho stolovania
* dodržiavanie hygienických noriem a pravidiel
aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vzdelávanie a výchova detí a mládeže.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.04.2022 o 07:17

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Špecialista zoraďovač lisov a
nožníc (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavenie parametrov stroja
- mechanické nastavenie častí strojov
- montáž dielov
- kontrola zoradenia stroja
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov,
ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista
hydrauliky (1)

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

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

19.5.2021

za mesiac (od
740)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Medzi hlavné pracovné náplne patrí:
- kompletizácia a zapojenie hydraulických systémov
- montáž hydraulických častí
- kontrola vykonaných prác
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných
postupov, ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista
kontrolingu so
zameraním na
výrobný
kontroling (1)

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

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

21.4.2022

za mesiac (od
950)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; - Evidencia, sledovanie a analýza
nákladov
- Pravidelný výrobný a korporátny reporting
- Príprava výrobných kalkulácií, oceňovanie zásob
- Podie anie sa na účtovnej závierke,
- Spracovanie rozpočtov a prognóz,
- Práca v interných programoch AS400, účtovný program AX

Špecialista
plánovania a
koordinácie
projektov
(výrob.spol.) (1)

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

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

13.1.2022

za mesiac (od
1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; PLÁNOVANIE PROJEKTOV
- spracovanie časového a organizačného plánu projektov vrátane
preh adu nákladov
- definovanie potreby pracovnej sily
- reportovanie aktuálneho stavu projektov
- evidencia zmien dohodnutých v projektoch
- správa projektovej dokumentácie
- vyhodnotenie projektov po ich ukončení
VÝKRESY
- spracovanie výkresovej dokumentácie pre interné účely najmä v
predprojektovej fáze
- spracovanie plánov jednotlivých oddelení a prevádzok so
zakreslením umiestnenia strojov a zariadení
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