Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

CNC frézar
(1)

InterTechnic s.r.o.
(Palúčanská 54/371,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

CNC sústružník
(1)

InterTechnic s.r.o.
(Palúčanská 54/371,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

IT technik
(1)

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

Konštruktér
(1)

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

Kontakt u zamestn.
Mgr. Machová Katarína,
044/2681057,
intertechnic@intertechnic.sk

(tel.: +421442681057,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
intertechnic@intertechnic.sk)
(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

Ing. Janka Hurajtová
(tel.: +421445621676,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
janka.hurajtova@cdprofil.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha CNC a NC fréz, nastavovanie CNC a NC fréz(3- a 5- osé obrábacie centrá,
systém Heidenhein, Sinumerik)
výroba pod a technickej dokumentácie pre zákazkovú aj sériovú výrobu, meranie
výrobkov

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
nastavovanie a obsluha CNC sústruhu(riadiaci systém Siemens Sinumerik)
sústruženie výrobkov pod a výkresovej dokumentácie- zákazková a sériová výroba,
príprava maeriálu, rezanie závitov

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci NPXXI/B- preobsadenie
prax v odbore- výhoda
znalosť jazyka-Aj, Nj
vodičský preukaz skupiny B

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

1

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď
• Tvorba výkresovej dokumentácie,
• navrhovanie a spracovávanie konštrukčných riešení strojárenských výrobkov,
resp. nástrojov potrebných na ich výrobu,
• vykonávanie technických výpočtov, analýzy navrhovaných riešení pomocou
výpočtovej techniky, porovnávanie s technickým zadaním,
• vypracovávanie príslušných technických podkladov,
• zabezpečovanie a organizovanie technickej prípravy, navrhovanie usporiadania
strojov a prípravkov, toku materiálu, nadväznosti pracovísk a ostatných
technických podmienok,
• realizácia technologických zmien a inovačných aktivít,
• vypracovanie podkladov pre cenové kalkulácie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Kuchár/pizzerista
(1)

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

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Obchodník so
životným a
neživotným
poistením (LM)
(1)

Union poisťovňa, a. s.
(Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vladimír Šípka
(tel.: +421917532079,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: vladimir.sipka@union.sk)

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok
(3)

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

Mgr. Veronika Ludviková
(tel.: +421257299413,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ludvikova@kpas.sk)

Odborný
konzultant
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tortutayova@wustenrot.sk)

za mesiac
(600 - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Pomocný kuchár
(1)

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

Miriam Fronková
(tel.: +421911433341,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 16.02.2015
Pomoc šéfkuchárovi pri príprave jedál okrem mäsa - príprava jedál, zeleniny,
príloh, pomoc pri výdaji jedál, obsluha myčky, upratovanie.

Predavač,
Pokladník
(1)

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

Joanna Komperda
(tel.: +42144700012,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: zahrada@skalniak.eu)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
Práca s pokladňou, dokladanie tovaru...

Predavač,
Záhradník
(1)

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

Joanna Komperda
(tel.: +42144700012,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: zahrada@skalniak.eu)

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 02.03.2015
predaj rastlín

( - )

Požadované
vzdelanie

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

2

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: ihneď

bez
požiadavky
na
odbornú
prax
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
Poskytovanie komplexného poradenstva na poistnom trhu spojeného aj s
uzatváraním nových poistných zmlúv.

Dátum nástupu: ihneď
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere
poistného produktu
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v
príslušnom regióne obchodného miesta
Poskytovanie kvalitného servisu klientom
Starostlivosť o zverené klientske portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov
Dátum nástupu: 16.02.2015
Poskytovanie úverov, stavebného sporenia a rôznych druhov poistenia.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavačka/
čašníčka
(1)

Verona, s.r.o.
(M.Pišúta č.1 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Nikoleta Javorská
(tel.: +421917109986,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
nikoletajavorska@gmail.com)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
*obsluha hostí v cukrárni, kaviarni
*príprava nápojov pod a receptúr
*vedenie pokladne, spracovanie denných uzávierok
*kontrola skladových zásob

Senior PHP
programátor pre
magento
(1)

Loviu, s.r.o.
(Družstevná 5,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Špimr
(tel.: +421948405512,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@bighome.sk)

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
Chceš robi't pre TOP ecommerce projekt vo svojom segmente a s ve kým rastovým
potenciálom? Sídlime v srdci Liptova, ak máš rád outdoor športy a rád žiješ
aktívne, toto je pravé miesto pre teba!
Ponúkame Vám príležitosť rozvíjať svoje skúsenosti na pozícii PHP
PROGRAMÁTORA.

Dátum nástupu: ihneď
Manipulácia s VZV, dokladanie tovaru.

Skladník
(1)

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

Joanna Komperda
(tel.: +42144700012,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: zahrada@skalniak.eu)

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Strojný zámočník
- zvárač
(2)

Kovum, s.r.o.
(Závažná Poruba 540,
Závažná Poruba,
03202)

Ing. Patrik Klepáč
(tel.: +421907321391,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
patrik.klepac@kovumlm.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

asistent evidencie
autodielov
(1)

AUTODEMONT, s.r.o.
(Kostolná 563, Závažná
Poruba, 03202)

dohodou
( - )

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421911539646,
fax: neuviedol,
e-mail: info@autodemont.sk)

3

Náplň práce:
- Vývoj vlastných aplikácií založených na open source technológiách (TYPO3 a
Magento Commerce).
- Zodpovednosť za návrh, dizajn, testovanie a implementáciu nových riešení.
- Každodenná práca s technológiami PHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL.
- Samostatná práca v kooperácii s externou firmou.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď
zámočnícke práce, zváranie.

Dátum nástupu: ihneď
administratívna práca pozostáva z kategorizácie autodielov a evidencie do PC
skladového systému
fotenie, manipulácia s tovarom, vyh adávanie na internete, balenie, etiketovanie
znalosť PC, znalosť jazyka-Aj, Nj- výhoda

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

asistent pre
zahraničný
obchod a export
(1)

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

chyžná
(1)

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

chyžná
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

chyžná
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

chyžná
(2)

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

chyžná
(2)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421445522946,
fax: neuviedol,
e-mail: pam@tatrapet.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905695320,
fax: neuviedol,
e-mail: info@broma.sk,)

(tel.: +421445591411,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421445591411,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

(tel.: +421445591555,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: financie@druzbahotel.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421902706121,
fax: neuviedol,
e-mail: recepcia@ostredok.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
spracovanie objednávok od zahraničných zákazníkov, fakturácia, logistika,
marketing, vedenie adm. agendy
znalosť jazyka-Aj- pokročilá úroveň, znalosť PC
príprava a vedenie prezentácie na úrovni medzinárodného obchodu
komunikatívnosť, dobré organizačné schopnosti
životopis v SJ a AJ zasielať spolu so žiadosťou a motivačným listom na email:pam@tatrapet.sk

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
chyžná
zručnosť, dobrý zdravotný stav, komunikatívnosť
žiadosti s profesným životopisom posielať na e-mail:info@broma.sk

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
zodpovednosť za poriadok a čistotu hotela, spoločných priestorov, starostlivosť o
hotelové izby
flexibilita, zmysel pre poriadok, zodpovedný a svedomitý prístup k práci

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia -Hotel Fis, Jasná
zodpovednosť za poriadok a čistotu hotela, spoločných priestorov
starostlivosť o hotelové izby
flexibilita,zmysel pre poriadok

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
chyžná

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
práca chyžnej

4

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

dentálny hygienik
(1)

MUDr.Dagmar
Schwarczová,
stomatológ
(Nábrežie 4. apríla
1990/, Liptovský
Mikuláš, 03103)

dojič-ošetrovate
oviec
(2)

Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Liptovskom Mikuláši
(Po nohospodárska 1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

elektomontér
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421910649135,
fax: neuviedol,
e-mail: montaze@bellaelektro.sk)

elektrikárúdržbár
(1)

PROPERTY
HOLDING, a.s.
(Demänovská Dolina
20, Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421903322622,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: riaditel@hotelchopok.sk)

frézar
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
karol.babic@craemer.com)

kontrolný
pracovník
(1)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

(tel.: +421445527650,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: dschwarcz@pobox.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903534725,
fax: neuviedol,
e-mail: pdlm@szm.sk)

(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: ihneď
dentálny hygienik
živoitopis posielať na e-mail

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.04.2015
ošetrovate oviec+ dojenie a pasenie oviec
osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
prax-3 roky

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
elektroinštalačné, elektromontážne práce na rôznych objektoch do 1000V
vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
prax- 2 roky

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha elektrozariadení, slaboprúd, výkon údržbáskych prác v hotely
vodičský preukaz-podmienka
prax a certifikáty aj v iných oboroch a zručnostiach vítané

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 02.03.2015
obsluha CNC frézovacích strojov pri výrobe a údržbe lisovacích nástrojov pre
vlastnú lisovňu plechov
vytváranie frézovacích programov pomocou CAM Softwaru
úkončené strojárske vzdelanie v odbore frézar, prax-3 roky
znalosti v zaobchádzaní s riadením Heidenhain a Tebis-Viewer
technické myslenie, samostatnosť a zodpovednosť
znalosť jazyka:Aj alebo Nj- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
čítanie výkresovej dokumentácie, kontrola a meranie výrobkov pod a výkresu
vystavovanie protokolov z merania, výstupná kontrola, posudzovanie reklamácií od
zákazníka
základy noriem ISO 9000, 14000
prax- 2 roky

5

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

konštruktér
vzduchotechniky
a klimatizácie
(1)

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

konštruktérstrojár
(1)

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

kuchár
(1)

HOUSE, s.r.o.
(ul.1 mája 1205/27 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421902801602,
fax: neuviedol,
e-mail: info@penzionlarion.sk)

kuchár
(1)

MA Trade
(1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Pažítková Martina, 0905271637,
matradelm@gmail.com

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903704914,
fax: neuviedol,
e-mail:
automatica@automatica.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905772389,
fax: neuviedol,
e-mail:
restauracia@liptovapartments.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421905252515,
fax: neuviedol,
e-mail:
kvetoslavstaron@gmail.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: ihneď
skúsenosti v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie
technické, strojárske zameranie
znalosť PC:Autodesk Inventor- pokročilý

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: ihneď
navrhovanie konštrukčného riešenia výrobkov, komponentov
vypracovanie výkresovej, výrobnej a konštrukčnej dokumentácie
projektovanie, kreslenie, samostatnosť, spo ahlivosť
znalosť PC
posielať životopis spolu so žiadosťou a súhlasom na spracovanie osobných údajov

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár
prax-5 rokov

dohodou
( - )

Neukončené
základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
príprava hotových a minútkových jedál
prax- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
príprava hotových jedál, minútiek
hygienické minimum, prax- 3 roky

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál
prax- 5 rokov
samostatnosť, kreativita

6

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

kuchár
(1)

Miroslav Jantoš
GASTRO-KONVEX
(1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101)

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421919399980,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

kuchár
(2)

DORATO s.r.o.
(Námestie oslobodite ov
74/13, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421915958548,
fax: neuviedol,
e-mail: dorato.lm@gmail.com)

kuchár
(4)

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

kurenár-vodár
pre UK, VZT
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905195006,
fax: neuviedol,
e-mail: mjantos@zoznam.sk)

Mlynček Peter, 0903806205,
mlyncekpemmeva@gmail.com

(tel.: +421445591555,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: financie@druzbahotel.sk)

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál v reštaurácii

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál
zdravotný preukaz

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár
prax- 5 rokov

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.03.2015
pracovná pozícia v Lipt. Mikuláši, Námestie Oslobodite ov 74/13
kuchár
prax- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
kuchár

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
prax-2 roky
rezanie závitov, zváranie aj plameňom
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

manažér predaja
(1)

DOM - MAX s.r.o.
(Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

manipulačný
pracovníkobsluha
spa ovacieho
zariadenia
(1)

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

masér
(1)

Alexandra Wellness
Hotel, s.r.o.
(Jánska dolina 2190/,
Liptovský Ján, 03203)

mechanik
pneuservisu
(1)

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

montážny
pracovník vo
výrobe- operátor
(14)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +4214456234407,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: i.sevcikova@dom-max.sk)

(tel.: +421444351658,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ozo@nextra.sk)

(tel.: +421442901000,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: director@avena.sk)
Ing. Kováč Ivan, 0905466519,
pneumototechnalm@stonline.sk

(tel.: neuviedol,
mobil: +421908924031,
fax: neuviedol,
e-mail: kaliska@incitysro.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci NPXXI/A-preobsadenie(len pre evidovaného
UoZ)
manažér predaja

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha spa ovacieho zariadenia v spa ovni odpadov v Liptovskom Mikuláši
vodičský preukaz B
motivačný prístup k práci

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
masér- prax výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pneuservisná činnosť, drobné opravy, výmena filtrov, oleja
prax- 2 roky

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre elektrotechnické výrobky a
systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž,
jemná montáž, premeriavanie, spájkovanie, zostavovanie a montáž elektrotech.
výrobkov
manuálna zručnosť
kontaktovať p. Kaliskú-0908924031, kaliska@incitysro.sk
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

nákupca
(1)

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

nástrojár- výroba
lisovacích foriem
(1)

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

obchodný a
projektový
manažér
(1)

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

Kontakt u zamestn.
Machovcová , hr@fiving.sk,
044/5476701

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
karol.babic@craemer.com)

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
znalosť cudzích jazykov- podmienka
vodičský preukaz B- podmienka

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 02.03.2015
výroba nových dierovacích a lisovacích nástrojov pre našu vlastnú lisovňu plechov
podpora pri vykonávaní údržby nástrojov
úspešné ukončené vzdelanie v odbore nástrojár- lisovacia technika
prax- 3 roky, technické myslenie, tímová práca,
znalosť jazyka:Aj alebo Nj

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
zameranie- technické, strojárske, stavebné
vodičský preukaz B
znalosť jazyka:Aj alebo Nj
prax v oblasti obchodu- výhoda
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

obchodný a
projektový
manažér pre
oblasť ruského
trhu
(1)

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

obchodný
zástupcapredajca
(1)

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

obsluhovate
čerpacej stanice
(1)

Ing. Jozef Paulíny
(Slovnaft, Štefánikova
1914, 031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

operátor CNC
strojov
(2)

KOVOSPOL, spol. s
r.o.
(Hradná 746, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

operátor výroby
NC strojovohraňovanie
(4)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421911341044,
fax: neuviedol,
e-mail: vba@vbaslovakia.sk)

(tel.: +421911496422,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
marie.paulinyova@gmail.com)

(tel.: +421915971716,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
kovospollh@kovospollh.sk)
(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
aktívna znalosť RJ
prax v oblasti obchodu výhodou
vodičský preukaz B

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 19.02.2015
ponuka, predaj a prezentácia tovaru,
získavanie nových zákazníkov v rámci Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského
kraja
vodičský preukaz B- podmienka

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluhovate čerpacej stanice
registračná pokladňa, práca s peniazmi
prax- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha CNC strojov
fyzicky nenáročná práca

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
operátor výroby NC stroje- ohraňovanie
obsluha ohraňovacích strojov TRUMPF, nutná orientácia v technickej a
technologickej dokumentácii
schopnosť pracovať systematicky, práca na úkol
prax- vítaná
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

operátor výrobyNC strojov
dierovanie
(4)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

operátor výrobynavešiavanie,
zvešiavanie
(3)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

operátor výrobyobsluha lasera
(1)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

operátor výrobyzámočnícke práce
(4)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

operátor výrobymontáž a balenie
(3)

T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok 1,
03317)

ošetrovate
zvierat
(1)

EPONA Mútnik, s.r.o.
(Mútnik 601/1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@tesla.sk)

(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

(tel.: +421445201292,
mobil:
minarikova.marta@teslalh.sk,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

(tel.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421903153803,
fax: neuviedol,
e-mail: omacko@medve.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
operátor výroby NC stroje- dierovanie
obsluha dierovacích strojov TRUMPF, nutná orientácia v technickej a
technologickej dokumentácii
schopnosť pracovať systematicky, práca na úkol v nepretržitej prevádzke
prax- vítaná

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
navešiavanie a zvešiavanie, nutná orientácia v technickej a technologickej
dokumentácii
schopnosť pracovať systematicky, práca na úkol
prax- vítaná

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
programovanie a obsluha laserového vypa ovacieho stroja
spracovanie a vypa ovanie súčiastok pod a predloženej výrobnej dokumentácie na
laseri FIBER PLATINO
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii
prax- 2 roky

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
lisovaniie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov pod vŕtačkou, niťovanie,
narážanie matíc
hrotovanie, nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, schopnosť
pracovať systematicky
práca na úkol
prax- 2 roky

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
montáž a balenie, nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii
schopnosť pracovať systemeticky, práca na úkol
prax- vítaná

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
starostlivosť o zvieratá, práce na farme
práce s traktorom-vodičský preukaz T
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

pekár
(1)

MAXIM 2001, s.r.o.
(Jánošíkovo nábrežie
1 , Liptovský Mikuláš,
03101)

pekár
(1)

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

pizzérista-kuchár
(1)

Dagmar Bošnjaková
(SNP 889 , Liptovský
Hrádok, 03301)

pomocná
kuchárka
(1)

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

pomocná sila v
kuchyni
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421902801602,
fax: neuviedol,
e-mail: info@penzionlarion.sk)

pomocný kuchár
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.
(Demänovská Dolina
31/, Demänovská
Dolina, 03101)

(tel.: +421445591526,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)

pomocný kuchár
(1)

IN Network Slovakia,
n.o.
(Račkova dolina 1443/,
Pribylina, 03242)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903501852,
fax: neuviedol,
e-mail: info@rackova.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421911544447,
fax: neuviedol,
e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421904404066,
fax: neuviedol,
e-mail: humenska@tmr.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421911391423,
fax: neuviedol,
e-mail: bosskelp@gmail.com)
(tel.: +421445541130,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
varenie krémov, pečenie plátov, krájanie zákuskov, plánovanie výroby, poriadok na
pracovisku
prax-výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pečenie chleba a pekárenských výrobkov priamo v reštaurácii pred hosťami
zdravotný preukaz, hygienické minimum

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
samostatná príprava pizze, zodpovednosť za chod kuchyne
dodržiavanie hyginických predpisov

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál, šalátov, príloh a pomocné práce v kuchyni

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
pomocná príprava jedál
hygienické minimum

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocné práce v kuchyni

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocné práce pri príprave stravy, prestieranie jedálne, pomocné práce v kuchyni
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

pomocný
pracovník v
autoumyvárni
(1)

BEST TYRE s.r.o.
(Palučanská 124,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

pracovník SBS
(1)

LAMA SK s.r.o.
(Demänovská cesta
745 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

predajca
zájazdov
(1)

WALDTOUR CK,
s.r.o.
(SNP 172 , Liptovský
Hrádok, 03301)

predavač
(1)

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

prevádzkar
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421918469248,
fax: neuviedol,
e-mail: gsautodiely@gmail.com)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421948109197,
fax: neuviedol,
e-mail:
lubos.horvath@lamask.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hegerova@waldtour.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421908915856,
fax: neuviedol,
e-mail: sporubenova@lippek.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905188112,
fax: neuviedol,
e-mail: kostial@polytechnika.sk)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
pracovník SBS v obchodnom reťazci (Lipt. Hrádok)
preukaz odbornej spôsobilosti

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 02.03.2015
pracovná pozícia v Liptovskom Hrádku
predajca zájazdov v CK
znalosť jazyka nemeckého- podmienka, anglického- výhoda
VK:26.02.2015 o 10.00hodine ÚPSVaR Lipt. Hrádok, priniesť si životopis

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
zabezpečenie prevádzky ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, nákup, evidencia
tovaru
skladové hospodárstvo, práca s potravinami-odborná spôsobilosť pre prácu s
potravinami
znalosť PC, prax-2 roky, vodičský preukaz B
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obsluha autoumyvárne

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

recepčny
(1)

SK AVICENNA Plus
spol. s r.o.
(Liptovský Ján 345,
Liptovský Ján, 03203)

recepčný
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

robotník do
výroby krmív
(1)

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

samostatný
účtovník
(1)

Ing. Ľubomír Švanda
(Okoličné 187,
Liptovský Mikuláš,
03104)

skladník
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421907733701,
fax: neuviedol,
e-mail: kancelária@avena.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

(tel.: +421445522946,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: pam@tatrapet.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: svanda@daniarik.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421911341044,
fax: neuviedol,
e-mail: vba@vbaslovakia.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: 27.02.2015
práca s udmi, administratíva, rezervačný systém
znalosť jazyka:Aj
znalosť PC

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
zabezpečenie chodu recepcie
flexibilita, zodpovednosť
znalosť jazyka:AJ, RJ,
znalosť PC

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
príprava materiálu do výroby krmív, znalosť komodít
prax- vítaná

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 01.03.2015
vedenie účtovníctva a miezd klientov zametnávate a
znalosť účtovného programu MONEY S5 a OLYMP- podmienka

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 19.02.2015
práca v sklade, predaj stavebného kovania
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

skladník
nábytkového
kovania
(1)

Quatro LM, s.r.o.
(Kláštorná 829,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

skladový
robotník
(1)

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

technik
klimatizačných a
chladiacich
zariadení
(1)

MD - AIR, s.r.o.
(Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

technológ
(1)

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

upratovač
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421445514888,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: quatro@quatrolm.sk)

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421918668399,
fax: neuviedol,
e-mail: mdair@mdair.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: +421445520473-4,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: lippek@lippek.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
preberanie, skladovanie, vydávanie, balenie a predaj tovaru
vedenie skladových záznamov, overovanie výdajok
znalosť PC
vodičský preukaz B, komunikatívnosť, spo ahlivosť

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
práca v sklade
preukaz obsluhy motorových vozíkov, vodičský preukaz B
prax- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vykonávanie elektrických, poprípade montážnych prác na elektrických,
vzduchotechnických,
filtračných a klimatizačných zariadeniach
VP-B, prax-2 roky

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
čítanie výkresovj dokumentácie
vodičský preukaz B- podmienka
technické vzdelanie

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci §50- preobsadenie(len pre dlhodobo
evidovaného UoZ)
upratovacie a čistiace práce vo výrobných, skladových a expedičných priestoroch
vodičský preukaz B- výhoda, dobrý zdravotný stav
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

vedúci výroby
(1)

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

vodič MKD
(1)

Hoško, a.s.
(SNP 220, PodtúreňRoveň, 03301)

vodič MKD
(2)

Anton Pažítka PAMA
- Trans
(Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421915887777,
fax: neuviedol,
e-mail: pamatrans@stonline.sk)

vodič nákladného
vozidla
(2)

AF-CAR, s.r.o.
(Okoličianska 65,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421917869205,
fax: neuviedol,
e-mail: radovan.stanislav@afcar.sk)

vodič nákladného
vozidla
(4)

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

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ria@hosko.eu)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421915859676,
+421905487431,
fax: neuviedol,
e-mail: kktrans@stonline.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
zameranie- strojárske
čítanie výkresovej dokumentácie
vodičský preukaz B- aktívny vodič
prax v riadiacej funkcii- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
vodič MKD
prax- 2roky, vodičský preukaz E- podmienka

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
preprava tovaru SK-CZ( víkend- vo no)
prax-2 roky, vodičský preukaz- C, E
kontakt po telefonickom dohovore-0915887777

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič nákladného vozidla v celej SR
odvoz dreva z odvozných miest na sklad
prax-5 rokov, vodičský preukaz-C,C+E, C1+E
strojnícky preukaz

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
vodič nákladného vozidla
rozvoz mrazených výrobkov
prax- výhoda, vodičský preukaz-C,C+E, C1+E
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

vodič- údržbár
na nákladné auto
a traktor
(1)

BISTOUR, s.r.o.
(Mútnik 7, Liptovský
Mikuláš, 03101)

vodoinštalatérkúrenár
(2)

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

výrobný
zámočník
(2)

FIVING, s.r.o.
(Palugayho 550,
LIptovsky Mikulas,
03101)

výrobný
zámočník-zvárač
(2)

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

web programátor
(1)

FreeTech services, spol.
s r.o.
(Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš,
03101)

wellness
pracovník
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903805244,
fax: neuviedol,
e-mail: milan.vlha@mail.tcom.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903153803,
fax: neuviedol,
e-mail: omacko@medve.sk)
(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: +421445476701,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hr@fiving.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: peter.kralik@freetech.sk)

(tel.: +421445591411,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
vodič- údržbár na nákladné auto a traktor

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
montáž rozvodov vody a kúrenia
vodičský preukaz B

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
výrobný zámočník
čítanie výkresovej dokumentácie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
platný zváračský preukaz, metóda zvárania MIG, MAG, TIG
prax- výhoda, čítanie výkresovej dokumentácie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia vhodná aj pre ZP
programátorské práce na klientských projektoch(prezentačné web stránky, e-shopy,
zákaznícke riešenia)
pokračovanie vo vývoji našich vlastných produktov(sms, rozhlas, informačný
systém, mobilné, najmä iOS aplikácie)
práca najmä v PHP(Codeigniter alebo Smarty výhodou), ďalej sú výhodou znalosti
nasledovných:HTML, CSS, LESS, JS, SQL, Swift ,Objective-C)
žiadosti spolu s referenciami posielať na e-mail: peter.kralik@freetech.sk

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
starostlivosť o wellness, plavčík, masér
pracovná doba poobedná a víkendy
prax- výhoda
plavčík-osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

wellness
pracovníkplavčík
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

zamestnanec
ochrany majetku
a osôb
(1)

HDtech, s. r. o.
(M. Pišúta 979/4,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

zdravotná sestra
(1)

SK AVICENNA Plus
spol. s r.o.
(Relax Hotel Avena,
Liptovský Ján 345, 032
03, Liptovský Ján)

Údržbár elektrikár
(1)

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

údržbár
(1)

MA Trade
(1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421445591411,,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hdtech@hdtech.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421907733701,
fax: neuviedol,
e-mail: kancelária@avena.sk)

Barbora Mitašová
(tel.: +421907818724,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: mitasova@tmr.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905271637,
fax: neuviedol,
e-mail: matradelm@gmail.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
starostlivosť o wellness, obsluha hostí
pracovná doba poobedná a aj víkendy
plavčík-osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
aktívne sledovanie strážených objektov na obrazovkách prostredníctvom kamier,
práca s PC, preukaz typu S- výhoda, základné znalosti z IT
bezúhonný a spo ahlivý v zmysle zákona 473/2005 o SBS
posielať životopis na e-mail: hdtech@hdtech.sk

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
práca s udmi, rezervačný systém rehabilitácií
prax- výhoda

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.04.2015
- zabezpečenie plynulej prevádzky strediska údržba, odstraňovanie technických a
elektrických závad v celom objekte,
- oprava technického vybavenia spoločnosti, kontrola stavu a funkčnosti prístrojov
vo všetkých strediskách Aquaparku Tatralandia,
- oprava a inštalácia elektrických zariadení, osvetlenia, spínačov, čerpadiel
cirkulácie bazénovej vody, čerpadiel atrakcií bazénov, semaforov toboganov,
vzduchotechník , klimatizácie, čerpadiel,
- všetky pridelené práce a opravy ukončiť vo vysokom stupni kvality,
- oprava systémov MaR,
- monitoring požiarnych alarmov a bezpečnostného systému,
- vyhodnocovanie údajov z meracích prístrojov,
- všetky práce týkajúce sa údržby areálu Aquaparku.
Dátum nástupu: ihneď
údržbár

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

údržbár-strojný
zámočník
(1)

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

účtovník
(1)

J.M.H. s.r.o.
(Garbiarska 2583,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Čalúnnik
(1)

Bianca, s.r.o.
(Revolučná 754/18,
Lipt.Mikuláš, 03101)

Čašník
(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vykonávanie menších a stredných opráv strojno-technolog. zariadenia, bezodkladné
riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov,
spolupráca s externými firmami, vykonávanie preventívnej údržby, mazanie STZ
pod a plánov,
zváračský preukaz,platný preukaz na VZV- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
účtovná agenda pre podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo
znalosť jazyka:Aj
vodičský preukaz A, B

František Serek
(tel.: +421905315056,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: bianca@bianca-lm.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čalúnenie sedacích súprav.

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

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: ihneď

Čašník
(2)

Zuzana Danielčáková
(Koliba Holica 227,
Huty, 02732)

Zuzana Danielčáková
(tel.: +421904904473,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@kolibaholica.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: ihneď
Obsluha hostí.

čalúnnik
(1)

Vendelín Florek
FLINE
(Dubová 493/5, 031 04
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš)

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
čalúnnik-čalúnenie lôžkového a sedacieho nábytku

čašník
(1)

Alexandra Wellness
Hotel, s.r.o.
(Jánska dolina 2190/,
Liptovský Ján, 03203)

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
prax- výhoda

(tel.: +421445207011,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hlinova@jmh.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903810284,
fax: neuviedol,
e-mail: fline@fline.sk)

(tel.: +421442901000,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: director@avena.sk)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

čašník
(1)

EMeŠ, s.r.o.
(Hybe 326, 03231)

čašník
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP, a.s.
(Demänovská Dolina
31/, Demänovská
Dolina, 03101)

čašník
(1)

MA Trade
(1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

čašník
(1)

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

čašník
(1)

Miroslav Jantoš
GASTRO-KONVEX
(1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101)

čašník
(1)

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

čašník
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

čašník
(1)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
martina.skeredova@gmail.com)
(tel.: +421445591526,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905271637,
fax: neuviedol,
e-mail: matradelm@gmail.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421917761964,
fax: neuviedol,
e-mail:
mademoisellerestauracia@gmail.c
om)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421905195006,
fax: neuviedol,
e-mail: mjantos@zoznam.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421903806205,
fax: neuviedol,
e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

(tel.: +421445591411,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzka@fisjasna.sk)

(tel.: +421445591411,,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha v pohostinstve

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
účtujúci čašník, reštaurácia, lobby bar, obsluha hotelových hostí
hmotná zodpovednosť za sklad
prax- vítaná
znalosť jazyka-Aj

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník
prax- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
práca čašníka na prevádzke

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník-obsluha, prestieranie

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník
zdravotný preukaz

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
práca v reštaurácii, SKI bare
znalosť jazyka-Aj, Rj
prax- výhoda

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia -Hotel Fis, Jasná
obsluha v reštaurácii, Ski bare
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

čašník
(1)

STIV Čertovica, s.r.o.
(čertovica 266, 032 34
Vyšná Boca, )

čašník
(1)

Ľubica Kováčová LUMIKO
(Beňadiková 124,
Liptovský Ondrej,
03204)

čašník
(2)

DORATO s.r.o.
(Krmeš 269/3, Vlachy,
03213)

čašník
(2)

SKI KOLIESKO, s.r.o.
(Demänovská Dolina
330, Liptovský
Mikuláš, 03101)

čašník
(4)

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

čašník-barman
(2)

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

adár/strojník
(1)

JL aréna s.r.o.
(Demänová 478,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905320495,
fax: neuviedol,
e-mail: certovica@certovica.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421908267052,
fax: neuviedol,
e-mail: lumiko@centrum.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421915958548,
fax: neuviedol,
e-mail: dorato.lm@gmail.com)

(tel.: +421445591411,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzka@fisjasna.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: financie@druzbahotel.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421908566127,
fax: neuviedol,
e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: kasanicky@jlarena.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci NPXXI- preobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
kumulovaná práca-čašník/recepčný/chyžná
obsluha hostí, práca na recepcii, sanitácia

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
práca v pohostinstve POHODA v Beňadikovej
obsluha hostí

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.03.2015
pracovná pozícia v Lipt. Mikuláši, Námestie Oslobodite ov 74/13
čašník
prax- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha v reštaurácii, SKI bare
znalosť jazyka:Aj, Rj,

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
čašník
prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov, servírovanie,
účtovanie a vedenie pokladňe
komunikatívnosť
znalosť jazyka-AJ, RJ- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 03.03.2015
úprava adovej plochy, obsluha rolby, strojovne, údržba
vodičský preukaz B, zručnosť v údržbe strojov a zariadení
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 27.02.2015 o 08.30 hodine, č.d.101, priniesť si životopis
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.02.2015

Vytvorené 13.02.2015 o 07:53

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Špecialista
predaja: Poradca
produktov a
predaja
zakázníkom
(1)

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

Michal Špimr
(tel.: +421948405512,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@bighome.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Špecialista/-ka
firemného
poistenia
Liptovský
Mikuláš
(2)

Union poisťovňa, a. s.
(Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Juraj Kríž
(tel.: +421915520777,
mobil: neuviedol,
fax: +421445526597,
e-mail: juraj.kriz@union.sk)

za mesiac
(500 - )

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

22

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: ihneď
Sme mladí, sme ambiziózni a robíme, čo nás baví. Ak miluješ design, módu a všetko,
čo súvisí s módnym bývaním a ešte k tomu máš skúsenosti s predajom, tak si pre nás
ten pravý/á.
Tvoja náplň bude práca na predajni a pomoc zákazníkom s realizáciou ich
vysnívaného bývania. Naše rastúce portfólio produktov budeš mať v malíčku, lebo
sleduješ novinky na trhu s bývaním a vieš čo je práve IN. Listuješ najnovšie
magazíny o bývaní a vieš sa orientovať v najnovších trendoch.
Preto ak chceš robiť prácu, čo ťa bude napĺňať a baviť, pridaj sa k nám.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: ihneď
- realizovať aktívnu obchodnú činnosť a predaj produktov neživotného a životného
poistenia so zameraním na firemnú klientelu,
- poskytovať odborné poradenstvo a servis firemným klientom, propagovať
produkty a služby poskytované spoločnosťou,
- podporovať predaj vybraných produktov a služieb spoločnosti,
- vypracovávať poistné zmluvy,
- zabezpečovať priebežné plnenie stanovených obchodných cie ov v oblasti predaja
produktov a služieb spoločnosti firemným klientom,
- spolupracovať s Union zdravotnou poisťovňou.

