Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Agronóm
(1)

Ro nícke družstvo
Liptovská Kokava
(Liptovská Kokava
441, Liptovská Kokava,
03244)

Jaroslav Staroň
(tel.: +421445297176,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: rd.kokava@mag-net.sk)

Asistent poradcu
zdravia /
telamarketingový
pracovník
(1)

LUGAPROFIT, s.r.o.
(Hradná 529,
Liptovský Hrádok,
03301)

Asistent
výkonného
riadite a /
servisný
pracovník
(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Ľubomír Šintaj
(tel.: +421905507549,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: sintaj@lugaprofit.sk)

za mesiac
(400 - 800)

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

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Komunikácia s klientmi cez telefón, servis zákazníkov, administratívne práce.

LUGAPROFIT, s.r.o.
(Hradná 529,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ľubomír Šintaj
(tel.: +421905507549,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: sintaj@lugaprofit.sk)

za mesiac
(400 - 800)

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

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Komunikácia s klientmi cez telefón, servis zákazníkov, administratívne práce,
plánovanie, kontrola.

CNC frézar
(1)

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

Mgr. Machová Katarína,
044/2681057,
intertechnic@intertechnic.sk

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

Elektrikár údržbár
(1)

PeLiM, práčovne a
čistiarne, s.r.o.
(Bellova 1294,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Katarína Tarage ová
(tel.: +0445522287,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: lm@pelim.viapvt.sk)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2015

( - )

Hlavný účtovník
ekonóm
(1)

Detská ozdravovňa
Železnô
(Partizánska Lupča,
Partizánska Lupča,
03215)

Dagmar Skládalová
(tel.: +4210910975977,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ekonom@zelezno.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

1

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: ihneď
Pripravovanie osevných postupov po nohospodárskych plodín.
Zabezpečovanie osiva, organických a anorganických hnojív a chemických
ochranných látok.
Vykonávanie doh adu nad spracovaním a prípravou pôdy, výsevom a výsadbou.
Kontrolovanie vývoja rastlín, zabezpečenie ich výživy a ochrany počas vegetácie.
Zbieranie plodín a ich následné spracovanie.
Vedenie zákonnej evidencie /kniha honov/.

Dátum nástupu: ihneď
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)
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Kaderníčka
(3)

Iveta Batizová
Kaderníctvo Iwet
(1. mája 112/17,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Iveta Batizová
(tel.: +421907283844,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: iwetlm@azet.sk)

Konzultant
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Kuchár
(1)

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

Ján Skubík
(tel.: +421907877517,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: skubik@veronaplus.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: ihneď
- príprava a vydávanie jedál teplej a studenej kuchyne
- príprava pizze (možnosť zaučiť sa)

Kuchár
(1)

Zuzana Danielčáková
(Koliba Holica 227,
Huty, 02732)

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: ihneď
grilovanie, varenie

Kuchár
(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

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď

Kuchár /
kuchárka
(2)

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

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
samostatný kuchár, minútky

Kuchár /
pizzerista
(2)

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

Dátum nástupu: ihneď

( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

2

Dátum nástupu: ihneď
H adám kaderníčku, podmienka vyučená, na obdobie júl, august.

Dátum nástupu: ihneď
Poskytovanie úverov, stavebného sporenia, životného a neživotného poistenia.
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Majster
(1)

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

PhDr. Ivana Pallová
(tel.: +421445621676,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
ivana.pallova@cdprofil.sk)

dohodou
( - )

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
Manažérske schopnosti (riadenie zverených pracovníkov, autorita, samostatné
vyriešenie nepredvídate ného problému, systematickosť pri riešení problému,
schopnosť dotiahnuť úlohy do úspešného konca, zmysel pre poriadok, resp. systém),
plánovanie zmennosti, tvorba podkladov ku mzdám pracovníkov, kontrola
pracovnej disciplíny.

Majsterka
brašnárskej
výroby
(1)

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

Zuzana Drozdeková
(tel.: +421918509759,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
z.drozdekova@betaver.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: ihneď
Majstrová brašnárskej výroby pre výrobu kufrov, kabeliek a drobnej galantérie z
kože.

Masér rehabilitačný
pracovník
(1)

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

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

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
• poskytovať kvalitné masérske a rehabilitačné služby
• poskytovať informácie o produktoch a poskytovaných službách

Modelárka
brašnárskej
výroby
(1)

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

Zuzana Drozdeková
(tel.: +421918509759,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
z.drozdekova@betaver.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: ihneď
Modelárka brašnárskej výroby pri výrobe kufrov, kabeliek a drobnej galantérie z
kože.

Murár, obkladač
(1)

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

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

za mesiac
( - 800)

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

3

Dátum nástupu: ihneď
Murárske práce, obkladač.
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Údaje k 05.06.2015
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Mzdový účtovník
(1)

Ro nícke družstvo
Liptovská Kokava
(Liptovská Kokava
441, Liptovská Kokava,
03244)

Jaroslava Dúbravcová
(tel.: +421445297176,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: rd.kokava@mag-net.sk)

dohodou
( - )

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.09.2015
Spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy /dochádzka, nadčasy, príplatky,
odmeny, zrážky, PN/.
Kontrola mzdových podkladov /pod a platných smerníc/.
Komunikácia a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné
poistenie a daňový úrad.
Vypracovanie mzdových výkazov.
Vedenie a zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia.

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)

( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Obrábač kovov
(2)

SLUŽBY - LH s.r.o.
(Pálenica 53/79,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Jaroslav Piovár
(tel.: +4210903615604,
mobil: neuviedol,
fax: 0445222482,
e-mail: sluzbylh@stonline.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: ihneď
výroba strojných súčastí - sústruženie, rezanie závitov, brúsenie,
frézovanie

Odborný
konzultant
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Poskytovanie úverov, stavebného sporenia, životného a neživotného poistenia.

Odborný
predajca pre
predaj poistných
produktov a
služieb
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Predaj životného a neživotného poistenia - TOP produktov na trhu, vyh adávanie
novej klientely a správa existujúcej.

4

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Očný optik
(1)

H-Optik, s.r.o.
(Námestie oslobodite ov
795/34, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Jarmila Hološová
(tel.: +4215522887,
mobil: neuviedol,
fax: +4215522887,
e-mail: tolohiad@mail.t-com.sk)

Plavčík záchranár
(5)

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

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

Pomocník v
kuchyni
(1)

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

Pracovník v
oblasti úverov a
ostatných
bankových
produktov
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Predajca
(1)

Predajca na
predajni
(2)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: ihneď
Samostatné zhotovovanie a úprava všetkých druhov okuliarov s využitím
špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok nevyhnutných na zhotovenie
okuliarov.

( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
- Vykonávať preventívnu a záchranársku činnosť v areáli Aquaparku,
- vykonávať a udržiavať čistotu bazénov, okolia bazénov pred a počas spustenia
prevádzky,
- dodržiavať všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na prevádzku Aquaparku,
- dodržiavať štandard kvality k zvýšeniu spokojnosti klientov.

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu
vodičský preukaz skupiny B výhodou

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Predaj úverových a bankových produktov spoločnosti Wustenrot.

ISPA Prešov, s.r.o.
(Palúčanská 32,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ľubica Misálová
(tel.: +421915961483,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
misalova@kamenarstvoispa.sk)

dohodou
( - )

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Spracovanie cenových ponúk, plánovanie a riadenie, obchodná činnosť na predajni komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o predajňu, predaj, fakturácia, práca s
RP, marketingové aktivity, reklama, e-mailové noviny.

MODOM PODHALE
spoločnosť s ručením
obmedzeným organizačná zložka
podniku zahraničnej
osoby
(1.mája 4313 4313,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Jozef Olexík
(tel.: +421917550109,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: modomlm@modomlm.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

(tel.: +421 919 399 980,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

5

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: ihneď
predaj stavebného materiálu, podlahy, krby, náradie a príslušenstvo
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Predajca
životného a
neživotného
poistenia
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač aranžér
(1)

Marcel Harabin EVERY
(Ulica 1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Iveta Miklošová
(tel.: +421905746356,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
zamestnanie@vigossjeans.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
Predaj módneho odevného tovaru, aranžovanie výkladov a pultov, kompletná
starostlivosť o prevádzku, vybavovanie reklamácií.

Predavač/ka s
inkasom
(Liptovský
Mikuláš)
(1)

Baťa Slovensko, a.s.
(Kamenné pole 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Rudolf Ondračka
(tel.: +421902900400,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
rudolf.ondracka@bata.com)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
Aktivní obsluha zákazníků a prodej zboží
Odborné poradenství k produktům
Doplňování a ukládání zboží na prodejně i ve skladu
Dodržuje prodejní, pokladní, skladové, aranžovací, cenové a další předpisy
společnosti

Predavačka
(3)

ADESSO Slovakia,
s.r.o.
(1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Katarzyna Bielik
(tel.: +421903932574,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
adessoslovakia@gmail.com)

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Recepčný,
recepčná
(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
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Rodinný poistný
predajca (LM,
RK)
(2)

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

Ing. Vladimíra Ondrášová
(tel.: +421905680049,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
vladimira.ondrasova@union.sk)

dohodou
( - )

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

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Rozvozca jedál
(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)

( - )

( - )

Stredné odborné
vzdelanie

6

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: ihneď
Predaj životného a neživotného poistenia.

Dátum nástupu: 22.06.2015
predaj zmiešaného tovaru, komunikácia s klientmi, udržanie predajne v čistote,
dodržiavanie firemných postupov

Dátum nástupu: ihneď
obsluha hotelového rezervačného programu, vybavovanie rezervácií hostí do hotela
a kempu, spracovávanie telefonických objednávok, predaj tovaru a služieb, práca s
PC, kasou, príprava podkladov pre účtovníctvo
Dátum nástupu: ihneď
Aktívna komunikácia s klientmi, prezentácia portfólia spoločnosti, administrácia
zmlúv.

Dátum nástupu: ihneď

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Sanitárna
pracovníčka /
upratovačka
(10)

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

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

Sociálny
pracovník
(1)

Women Institute
Slovakia o. z.
(Borbisova 7,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Michaela Fedáková
(tel.: +421910912044,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
fedakova@womeninstitute.sk)

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Sprostredkovate
úverov
(1)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Stolár
(1)

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

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď

Učite ka v
materskej škole
(3)

MATERSKÁ ŠKOLA STONOŽKA, s.r.o.
(ul. T. Vansovej 16,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viera Moravčíková
(tel.: +421,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
sms.stonozka@gmail.com)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2015
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

( - )

( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

7

Dátum nástupu: 15.06.2015
Zamestnanec vykonáva čistenie areálu Aquaparku Tatralandia. Základnou úlohou
sanitárnej pracovníčky / upratovačky je zabezpečiť čistotu v areáli Aquaparku
pod a rozpisu čistenia. Zodpovedá za upratanie všetkých pridelených priestorov.
Voči zákazníkovi musí vystupovať profesionálne, príjemne. Pohotovo, zrozumite ne
a pravdivo podáva zákazníkom informácie o Aquaparku Tatralandia.
Dátum nástupu: ihneď
Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej asistencie klientom (týraným ženám,
deťom, obetiam domáceho násilia) na mobilnej telefónnej linke, internete a počas
osobných návštev v poradenskom centre. Vedenie agendy a podie anie sa na
terénnej práci a osvetových akciách.
Dátum nástupu: ihneď
Sprostredkovanie nových úverov, refinancovanie starých úverov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vedúci predajne
(1)

ADESSO Slovakia,
s.r.o.
(1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Katarzyna Bielik
(tel.: +421903932574,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
adessoslovakia@gmail.com)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Vedúci strediska
(1)

Ro nícke družstvo
Liptovská Kokava
(Liptovská Kokava
441, Liptovská Kokava,
03244)

Jaroslav Staroň
(tel.: +421445297176,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: rd.kokava@mag-net.sk)

dohodou
( - )

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

aspoň 1
rok

Vodič
autodomiešavača
(1)

K.K. BETON, s. r. o.
(1. mája 1322,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2015
Vodič autodomiešavača - doprava betónu
potebný VP - C, karta vodiča, zodpovednosť
prax 5 - 10 rokov

Všeobecný lekár
(1)

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

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: 01.07.2015
preventívne lekárske prehliadky

(tel.: neuviedol,
mobil: 0904 483 230,
fax: neuviedol,
e-mail:
kovac.kkbeton@gmail.com)
Erika Brathová
(tel.: +421918995771,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
erika.brathova@teamprevent.com
)
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Dátum nástupu: 22.06.2015
- zodpovednosť za chod maloobchodnej predajne
- vedenie tímu obchodných asistentov
- výber, školenie, hodnotenie a motivácia zamestnancov
- sledovanie výsledkov predaja
- aktívna komunikácia so zákazníkmi, obsluha zákazníkov
- zodpovednosť za vzh ad predajne
- preh ad v módnych trendoch - práca s tovarom
- návrh stratégie predaja, návrh podporných aktivít na podporu predaja
- administratívna činnosť spojená s vedením predajne
- aktívna spolupráca s Area manažérom
- dostupnosť (pripravenosť k práci v sobotu a nede u)
Dátum nástupu: ihneď
Zabezpečenie opráv a preventívnej údržby strojov a zariadení.
Vedenie tímu traktoristov a údržbárov.
Objednávanie náhradných dielov na stroje a zariadenia a komunikácia s
dodávate mi.
Dodržiavanie legislatívy, zodpovednosť za vedenie evidencie a príprava podkladov
pre mzdy.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

automechanik
pre osobné a
nákladné autá
(2)

PAMATRANS
COMPANY, s.r.o.
(1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

barman
(1)

Dušan SmitekĽupčianka
(Partizánska Ľupča
551, Partizánska Ľupča,
03215)

barman
(2)

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

bezpečtnostný
pracovník
(4)

ATRO SLOVAKIA,
s.r.o. Zvolen
(Liptovský Mikuláš ,
03101)

chyžná
(1)

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

chyžná
(1)

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

Kontakt u zamestn.

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

(tel.: +421911599099,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: kamila@ecmsystems.sk)

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

(tel.: +421905480768,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: atrosbs@gmail.com)

(tel.: +421 915 747474,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@broma.sk)

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

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
automechanik
vodičský preukaz B, C,E- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha zákazníkov, podávanie alka, nealka, obsluha terminálu Tipos a výherných
automatov
prax- výhoda

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
servírovanie a podávanie nápojov
vyučený v odbore alebo 3 roky praxe v pozícii čašník
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš,19.06.2015 o 09.00 hodine, č.d. 101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
stráženie na stavenisku
práca len v noci
vodičský preukaz B-podmienka aj vlastné auto
preukaz odbornej spôsobilosti

dohodou
( - )

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

9

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď
podmienka: dobrý zdravotný stav, precíznosť, bezúhonnosť, ochota pracovať
nadčas, zaslanie žiadosti s kontaktom a profesným životopisom na email:
info@broma.sk.
Kontaktovaní budú len vybratí uchádzači, pracovník poverený pre výber
zamestnancov bude k dispozícii len v určité dohodnuté dni. Mimo tieto dni nebude s
uchádzačkami robený pohovor ani vydávané iné potvrdenia.
Dátum nástupu: ihneď
chyžná

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

chyžná
(1)

Emil Hruboš
PENZION BOROVEC
(Ve ké Borové 118,
Huty, 02746)

cukrárka/cukrár
(2)

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

elektrikár
(1)

SEDOZA, spol. s r.o.
(Pri železnici 12,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

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)

fyzioterapeut rehabilitačná
sestra
(1)

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

(tel.: +421445225136-7,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: dsslh@vuczilina.sk)

fyzioterapeutmasér
(1)

Spojená škola, J.
Rumana 6, Liptovský
Mikuláš
(Rumana 6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

galerijný pedagóg
(1)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903622908,
fax: neuviedol,
e-mail:
penzionborovec@gmail.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)
(tel.: +421445223242,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: piovarci@sedoza.sk)

(tel.: +42144/5523735,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
spojenaskola@centrum.sk)
(tel.: +421445522758,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: lgpmb@vuczilina.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2015
chyžná

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
cukrárka/cukrár - varenie krémov, pečenie plátov, krájanie zákuskov, plánovanie
výroby, poriadok na pracovisku, požadovaná prax - výhodou

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
oprava a montáž dojacích a chladiacich zariadení
osvedčenia-vyhláška 23

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
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
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
fyzioterapeut - samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
masáže, rehabilitačné cvičenia s klientami so špeciálnymi potrebami
stredná zdravotnícka škola- výhoda, masérsky kurz- výhoda

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 17.08.2015
prezentácia umenia pre žiakov základných a stredných škôl, lektorská činnosť
znalosť PC, znalosť jazyka-AJ
VK u zamestnávate a, viac info o VK nájdete na www.galerialm.sk(sekcia aktuality)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

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)

krajčír
(1)

Anna Tomčíková AAT ECONOMY
(Námestie oslobodite ov
794/33, Liptovský
Mikuláš, 03101)

krupiér/čašník
(2)

HANDS-MATIC s.r.o.
(Hollého 3 813,
Liptovský Mikuláš,
03101)

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

Emil Hruboš
PENZION BOROVEC
(Ve ké Borové 118,
Huty, 02746)

Kontakt u zamestn.

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

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

(tel.: +421903532776,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: anna.tom2@gmail.com)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905730323,
fax: neuviedol,
e-mail: praca@vhp.sk)
(tel.: +421445207712,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
ekonomika@grandcastle.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903622908,
fax: neuviedol,
e-mail:
penzionborovec@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
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ(ZŤP) -chránená dielna
textilná výroba:šitie záclon, závesov,obrusov vankúšov

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
krupiér - čašník - obsluha zákazníka a výherných prístrojov

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár - zabezpečuje výrobu jedál, poskytuje podklady pre tvorbu jedálnych
lístkov, zodpovedá za dodržiavanie technológie prípravy pokrmov,
požadovaná prax - aspoň 3 roky,
výkon práce:Hrad Lipt. Hrádok

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2015
kuchár - pomocné práce v kuchyni, bez požiadaviek na odbornú prax,
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

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

kuchár
(1)

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

kuchár
(2)

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

kuchár
(2)

Restaurant VEŽA s.r.o.
(Kamenné pole
4558/14, Liptovský
Mikuláš, 03101)

kuchár
(2)

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

Kontakt u zamestn.

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

Pažítková Martina, 0905271637,
matradelm@gmail.com

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)
Mlynček Peter, 0903806205,
mlyncekpemmeva@gmail.com

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

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
palajovakatarina@gmail.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: anka@villabetula.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Neukončené
základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár- príprava jedál

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál
zdravotný preukaz

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
príprava jedál
prax výhodou
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

kuchár
(4)

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

kuchár/kuchárka
(1)

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

kuchár/kuchárka
(1)

Miroslav Bolvanský
(Pribylina 3, 03242)

kurenár-vodár
pre UK, VZT
(1)

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

manažér predaja
(1)

BK staving, s.r.o.
(Kuzmányho 3999,
Lipt. Mikuláš, 03101)

manipulačný
pracovník
(2)

Ľupčianka, s.r.o.
(Priemyselná 2053,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421915747474,
fax: neuviedol,
e-mail: info@broma.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905400247,
fax: neuviedol,
e-mail: mbolvansky@yahoo.com)

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

(tel.: +421445623407,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: i.sevcikova@dom-max.sk)
(tel.: +421444351657,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ozo@nextra.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 teplých a studených jedál
vyučený v odbore, prax- 3 roky
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš,19.06.2015 o 09.00 hodine, č.d. 101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
kuchár/kuchárka, pomocný kuchár/pomocná kuchárka - závodné stravovanie,
minútková kuchyňa
miesto výkonu: Tatra reštaurácia, Demänová

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
kuchár/kuchárka - samostatný kuchár na varenie jednej hotovky a minútky,
prax - 1 rok, zdravotný preukaz - výhodou,

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

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci NP XXXIV (§ 54) - len pre evidovaných UoZ,
manažér predaja, znalosť PC (Word, Excel) - výhodou, požadovaná prax - výhodou,

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha triediacej linky a iné pomocné práce, triedenie plastov, papiera
VZV- výhoda
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 22.06.2015 o 09.00hodine, č.d.101, priniesť si životopis
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

marketingový
pracovník hotela
(1)

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

mechanik chladiace a
klimatizačné
zariadenia
(1)

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

montážny
pracovník vo
výrobe
(15)

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

murár
(1)

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

murár
(2)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421948495200,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

(tel.: +421445223242,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ekonom@sedoza.sk)

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

(tel.: +421908526642,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: gejdos.jozef@gevos.sk)
(tel.: +421445207712,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
ekonomika@grandcastle.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
vytvára a spolupodie a sa na tvorbe nových produktov hotela, pripravuje a realizuje
propagačné a reklamné aktivity
prax v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu
komunikácia s uďmi

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
opravy a montáž chladiacich a klimatizačných zariadení
prax- výhoda
vodičský preukaz B

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.06.2015
práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre elektrotechnické výrobky a
systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž
jemná montáž, krimpovanie kontaktov, meranie, spájkovanie, motáž
elektrotechnických výrobkov
manuálna zručnosť, jemná motorika

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
murárske práce, obkladanie
prax-3 roky

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
murár - murárske práce v interiéri aj exteriéri hradu a kaštie a
požadovaná prax - 5 rokov
výkon práce:Hrad Lipt. Hrádok
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

murár
(3)

H-Stones s.r.o.
(Padlých Hrdinov 76/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

murárske práce,
montáž okien
(1)

Igor Danaj
(Gôtovany 205,
Gôtovany, 03214)

mzdový účtovník
(1)

Mesto Liptovský
Mikuláš
(Sturova1989 Lipt.
Mikulas, 03101)

nastavovač a
operátor
drevoobrábacieh
o stroja
(1)

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

nákupca
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421948916044,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)
(tel.: +421 905 250 879,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: igor@danaj.sk)
(tel.: +421445565201,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
d.chromekova@mikulas.sk)

(tel.: +421907135755,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@pilasmykanec.sk)

Machovcová , hr@fiving.sk,
044/5476701

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 01.07.2015
mzdy a personalistika
znalosť PC, znalosť programov- CORA, GEO, VEMA, IVES(výhoda)
vodičský preukaz B- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
nastavovanie a obsluha gátra
prax- výhoda
výkon práce: Krá ová Lehota

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

15

Dátum nástupu: ihneď
stavebné práce

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
murárske práce, montáž okien
potrebný je pracovník fyzicky zdatný, dôsledný

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

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)

obchodný a
projektový
manažér pre
oblasť ruského
trhu
(1)

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

Kontakt u zamestn.

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

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

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

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
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

obchodný
zástupca
(1)

HIGH SPORT, s.r.o.
(Belopotockého 6, Lipt.
Mikuláš, 03101)

obchodný
zástupcapredajca
(1)

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

obkladač
(2)

H-Stones s.r.o.
(Padlých Hrdinov 76/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

obsluha
práčovníckych
strojov
(3)

LIPRA, s.r.o.
(Zápotockého 1232,
Lipt.Mikuláš, 03101)

obsluha v
rýchlom
občerstvení
(1)

BALU trading, s.r.o.
(Prekážka 726/21,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

Kontakt u zamestn.

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

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

(tel.: +421948916044,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: hoffmann.sf@stonline.sk)
(tel.: +421905945229,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: lipra@lipra.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: mato.rusek@gmail.com)

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
pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a
h adanie nových odberate ov, starostlivosť o existujúcich zákazníkov
znalosť PC, znalosť jazyka AJ alebo NJ
vodičský preukaz B- podmienka
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 09.06.2015 o 13.00hodine, č.d.101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

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

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
stavebné práce

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pranie a manglovanie bielizne
ručné žehlenie bielizne, práčovnícky servis
krajčírske znalosti alebo znalosti v odbore textilu- výhoda
pracovný pohovor bude u zamestnávate a individuálne po telefonickom dohovore

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha zákazníkov, príprava a úprava polotovarov
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

operátor
predajne
(1)

Dušan Obecajčík
(Šturova 1 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

operátor stroja
na výrobu
výrobkov z
plastov
(2)

INVENTIVE, s.r.o.
(Pri železnici 50,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

operátor v sklade
(1)

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

operátor výroby NC strojov
dierovanie,
obsluha NC
dierovacích
strojov TRUMPF
(2)

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

operátor výroby NC strojov
ohraňovanie
(4)

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

operátor výroby obsluha lasera
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421905258236,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: viga@stonline.sk)

(tel.: +421445222450,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@inventive.sk)

(tel.: +421445567000,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
elena.pavellova@eurostylesystems.com)
(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.: +421445201292,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
minarikova.marta@teslalh.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
pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a(len pre evidovyných UoZ)
priamy predaj zákazníkom, podávanie informácií o produktoch

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha a nastavovanie vstrekovacieho lisu
údržba a opravy vstrekovacích foriem a strojov
prax-1 rok
znalosť PC

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 23.06.2015
pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a(len pre evidovaných UoZ)
obsluha VZV- osvedčenie, chystanie materiálu, príprava vývozov, nakládky
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 12.06.2015 o 08.30hodine, č.d.101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
operátor výroby - NC strojov dierovanie, obsluha NC dierovacích strojov TRUMPF,
požadovaná prax - aspoň 2 roky

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
operátor výroby - NC strojov ohraňovanie,
programovanie a obsluha NC stroja, práca na vysekávacích lisoch TRUMPF,
ohýbanie súčastok pod a predloženej výrobnej dokumentácie na ohraňovacích
lisoch TRUMPF,
požadovaná prax - aspoň 2 roky

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
operátor výroby - programovanie a obsluha laserového vypa ovacieho stroja,
spracovanie - vypa ovanie súčiastok pod a predloženej výrobnej dokumentácie na
laseri FIBER PLATINO,
znalosť PC (Word, Excel, čítanie výkresovej dokumentácie) - výhodou, znalosť
anglického jazyka - nízka výhodou,
prax - 2 roky
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

operátor výrobyzámočnícke práce
(3)

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

opravár
po nohospodársk
ych strojovzvárač
(1)

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

ošetrovate
zvierat
(1)

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

pizzérista-kuchár
(1)

Dagmar Bošnjaková
(SNP 889 , Liptovský
Hrádok, 03301)

pokladníkpomocná sila
(1)

EUREST, spol. s r.o.
(Závažná Poruba ,
Závažná Poruba,
03202)

pomocná
kuchárka
(1)

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

pomocná práca v
kuchyni- myčka
(1)

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

pomocná sila do
kuchyne
(2)

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

Kontakt u zamestn.

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

(tel.: +421904963314,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: udolie@isternet.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903153803,
fax: neuviedol,
e-mail: omacko@medve.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421911391423,
fax: neuviedol,
e-mail: bosskelp@gmail.com)
(tel.: +421907827288,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: zr.8050@eurest.sk)
(tel.: +421445541130,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: pam@hotelpermon.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: pam@hotelpermon.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
lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov pod vŕtačkou, nitovanie,
narážanie matíc,
hrotovanie, nutná orientácia v technickej dokumentácii,schopnosť pracovať
systematicky
práca na úkol

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
oprava po nohospodárskych strojov
vodičský preukaz C, zváračský preukaz
prax- 5 rokov

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
starostlivosť o zvieratá, práce na farme
práce s traktorom-vodičský preukaz T

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,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pokladník- pomocná sila
blokovanie, pomocné práce v kuchyni

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocná práca v kuchyni- myčka
umývanie riadu

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocná sila do kuchyne,
miesto výkonu: hotel Permon,
prax - výhodou,
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

pomocná sila v
kuchyni
(1)

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

pomocná sila v
kuchyni
(1)

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

pomocná sila v
kuchyni
(2)

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

pomocník v
kuchyni
(1)

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

pomocník v
kuchyni
(1)

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

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.: +421 915 747474,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@broma.sk)

(tel.: +421445591526,
+421445591527,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421908930369,
fax: neuviedol,
e-mail:
mdurica@windowslive.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)
(tel.: +421908837559,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: marek.simon@azet.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 09.06.2015
základné kuchárske a pomocné práce v kuchyni,
potrebný zdravotný preukaz, hygienické minimum, dobrý zdravotný stav
zaslanie žiadosti s kontaktom a profesným životopisom na email alebo poštou:
info@broma.sk, Tatra reštaurácia, Demänovská cesta 130, 031 01 LM.
Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači, pracovník poverený pre výber
zamestnancov bude k dispzícii len v určité dohodnuté dni. Mimo tieto dni nebude s
uchádzačmi robený pohovor

dohodou
( - )

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocné práce v kuchyni, práca s umývačkou riadu, ostatné práce vykonávané
pod a pokynov nadriadeného.
Miesto výkonu práce: Hotel Repiská, Demänovská Dolina

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocná sila v kuchyni - vykonávanie prác spojených s obsluhou zákazníka,
príprava kávy a nápojov,
výkon práce: OC STOP SHOP, požadovaná prax - výhodou,

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocná sila do kuchyne

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocná sila v kuchyni
upratovanie

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 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

pomocný
pracovník pri
montáži podláh a
terás + vodič
(1)

FIMLUX, s.r.o.
(Palučanská 32/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

pracovník
technickej
kontroly
(1)

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

predajca
(1)

Ellie s.r.o.
(Pobrežná 430/2,
Liptovský Mikuláš,
03104)

predavač
(2)

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

predavač
(2)

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

predavač
(3)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421 911 55 33 73,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: tkacov@fimlux.sk)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421911355592,
fax: neuviedol,
e-mail: info@ellieshop.eu)

(tel.: +421914330049,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
justplayliptov@gmail.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: sporubnová@lippek.sk)

(tel.: +421911821151,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pomocný pracovník v skupine, montáž interiérových podláh, montáž exteriérových
terás, vodič dodávky do 3,5t, vykládka, nakládka tovaru
VP skupiny B je podmienka

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
čítanie výkresovej dokumentácie, kontrola a meranie výrobkov pod a výkresu,
výstupná kontrola,posudzovanie reklamácií od zákazníka

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
predajca - obsluha zákazníkov, poradenstvo, predaj,
znalosť PC - pokročilá výhodou,
pracovná pozícia v rámci § 51 a),

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha zákazníkov, práca s tovarom, čistota predajne

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
predavač
predaj tovaru ku konečnému spotrebite ovi

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
predavač-pokladík
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

prevádzkár
(skladovoadministratívny
pracovník)
(1)

Peter Mlynček
PEMMEVA obchodno
- reštauračné služby
(I anovská cesta 512,
032 02 Závažná
Poruba, Závažná
Poruba)

realitný maklér
(1)

Agentúra alpia s.r.o.
(M.M.Hodžu 35,
Námestie Mieru ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

recepčný
(1)

Liptovské dvory, s.r.o.
(Jánska dolina 438, 032
03 Liptovský Ján,
Liptovský Ján)

riadiaci
pracovník
kaviarne a baru
(1)

Tyssol, s.r.o.
(Opavská 619/2,
Liptovský Mikuláš,
03104)

robotník v
drevospracujúco
m priemysle
(1)

DREVÁRSKA
SPOLOČNOSŤ s.r.o.
(Krá ova Lehota 2,
Krá ova Lehota, 03233)

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

(tel.: +421907325051,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
zuzana.kubanova@realityalpia.sk
)

(tel.: +421445207500,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@liptovskydvor.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: zuzana@reming-sk.com)

(tel.: +421917279007,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
pam.potomova@gmail.com)

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/B(preobsadenie)
príjem a výdaj tovaru, vedenie skladového hospodárstva
normovanie kalkulácie jedál, objednávanie ubytovania
vzdelanie: Hotelová Akadémia-výhoda
zdravotný preukaz
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 05.06.2015 o 08.00 hodine, č.d.101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
predaj nehnute ností
vodičský preukaz B- podmienka
vlastné auto- podmienka

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
ubytovanie hostí, poskytovanie informácií a služieb v hoteli
samostatnosť, kreativita, zmysel pre detail

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
vykonávanie činností spojených s chodom prevádzky
predaj produktov, odborná starostlivosť o zákazníka, servis
práca s registračnou pokladňou
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 23.06.2015 o 09.00 hodine, č.d.101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
robotník v drevospracujúcom priemysle - obsluha hydraulického lisu
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

servisný technik
(1)

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

servisný technik
(1)

IMAFEX, spol. s r.o.
(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

skladník
(1)

ORBICHLAD, s.r.o.
(Priemyselná 2663, 031
01 Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš)

skladník
(1)

SNICO, s.r.o.
(Družstevná 8, Lipt.
Mikuláš, 03101)

skladník expedícia tovaru
(1)

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

sociálny
pracovník
(1)

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

Kontakt u zamestn.

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

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

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

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: elena.strbova@snico.sk)

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

(tel.: +421445225136,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: dsslh@vuczilina.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
vyh adávať a pracovať na webe, základy práce s grafikou, koordinovanie práce
znalosť AJ- pokročilá úroveň
vodičský preukaz B

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 01.07.2015
servis a montáže pripojení klientov spoločnosti IMAFEX
vzdelanie elektrotecnického smeru, odborná spôsobilosť na činnosti na EZ pod a §21
technické myslenie, samostatnosť, vodičský preukaz B- podmienka
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 23.06.2015 o 13.00 hodine, č..101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 30.06.2015
práce v sklade(príjem, uloženie, výdaj)
vzdelanie: elektrotechnické- výhoda
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 16.06.2015 o 09.00 hodine, č.d.101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 12.06.2015
práca v sklade hotových výrobkov a vo výrobe
preukaz VZV, zdravotný preukaz, odborná spôsobilosť
vodičský preukaz B
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 10.06.2015 o 13.00hodine,č.d.101,priniesť si životopis

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
skladník - nakladanie a vykladanie tovaru VZV, organizácia, skladovanie a
expedícia tovaru,
požadovaná prax vo vedení VZV - 2 roky, + platné oprávnenie na obsluhu VZV,
ochota pracovať nadčas,
prac. pomer na dobu určitú - počas zastupovania dlhodobej PN,

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: ihneď
samostatná práca v zariadení sociálnych služieb/vydávanie rozhodnutí o zaradení
do poradovníka
čakate ov na poskytovanie starostlivosti v DSS, výpočty o úhradách, rozhodnutie o
zrušení starostlivosti
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

stavbyvedúci
(1)

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

stolár
(1)

Vendelín Florek
FLINE
(Priemyselná zóna ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

strojník
stavebných
strojov
(1)

LISS, s. r. o.
(1.mája 2066,
Liptovský Mikuláš,
03101)

systémový
administrátor
VoIP a IPTV
(1)

IMAFEX, spol. s r.o.
(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

sústružník
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421905939560,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: liskova@braandgroup.sk)

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

(tel.: +421445524248,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: cikova@liss.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ekonom@imafex.sk)

(tel.: +421445475956,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
karol.babic@craemer.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
samostatné vedenie stavby- od zabezpečenia materiálu, realizácia až odovzdanie
stavby
prax-5 rokov
osvedčenie- stavbyvedúci, stavebný dozor

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
stolár/čalúnnik - čalúnenie lôžkového a sedacieho nábytku,
vodičské oprávnenie sk. C - podmienka,
zákl. obsluha PC - výhodou,

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
obsluha stavebných mechanizmov (strojník stavebých strojov - rýpadlo, nakladač,
buldozér)

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
správa počítačových sietí, správa IPTV služieb, správa VoIP služieb, doh ad nad
počítačovou sieťou
vzdelanie elektrotechnické, technické mysllenie, znalosti počítačovej siete, znalosť
systému Mikrotik
vodičský preukaz B- podmienka, odborná spôsobilosť na činnosti na EZ pod a §21

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
CNC i klasické obrábanie stredne ve kých sérií
písanie, úprava a správa programov
zriaďovanie a obsluha CNC a manuálnych sústruhov
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

tanečník a
choreograf
(2)

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

taxikár
(2)

Dana Kubovčíková
(Morušová 522/1,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

technik
klimatizačných a
chladiacich
zariadení
(1)

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

tesár
(1)

GEVOS, s.r.o.
(Gálovany 162, 03211)

traktorista
(1)

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

vedenie skladu,
brúsenie
(1)

Igor Danaj
(Gôtovany 205,
Gôtovany, 03214)

vedúca predajne
(1)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421919399980,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421911800955,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

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

(tel.: +421908526642,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: gejdos.jozef@gevos.sk)
(tel.: +421903153803,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: omacko@medve.sk,)
(tel.: +421 905 250 879,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: igor@danaj.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: sporubnová@lippek.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2015
vedenie tanečných kurzov, kubánske tance
znalosť kubánskej kultúry, znalosť kubánskych piesní

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
taxikár,
znalosť ANG., NEM., RUS. jazyka - výhodou,
vodičské oprávnenie - 3 roky,

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
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
tesárske práce
prax-3 roky

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
traktorista, starostlivosť o ranč traktorom
vodičský preukaz T

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vedenie skladu - práca s PC,
brúsenie okien v drevovýrobe

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
administratívne práce súvisiace s chodom predajne
predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

vedúci obchodnej
perevádzky
(1)

FIMLUX, s.r.o.
(Palučanská 32/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 55 33 73,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: tkac@fimlux.sk)

vedúci výroby
krmív
(1)

POĽNONÁKUP
LIPTOV a.s.
(1.mája 1849,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

(tel.: +421445522074,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
polnonákup@polnonákup.sk)

vodič
(1)

GREEN LAND, spol. s
r.o.
(Podtatranského č.
2594 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

vodič
(2)

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

vodič MKD
(1)

PAMATRANS
COMPANY, s.r.o.
(1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: +421903502481,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: greenland@greenland.sk)

(tel.: +421907874228,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: mmudrak@lippek.sk)

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

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
Komunikácia s dodávate om, sledovanie nákupných cien, zliav, akcie, dodacie
podmienky, tvorba a aktualizácia cenníkov, predaj konečnému zákazníkovi na
predajni, starostlivosť o vystavené vzorky a predajňu, osobná komunikácia so
zákazníkom, rozdelenie úloh na prevádzke, tvorba a kontrola obchodných ponúk

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: 01.07.2015
organizovanie práce vo výrobe
spracovanie podkladov pre výrobu
osvedčenie na VZV- vítané, vodičský preukaz B-podmienka,C-výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič - riadenie motorových vozidiel, obsluha záhradných strojov,
vodičský preukaz sk. B, C
kvalifikačná karta vodiča, karta na digitálny tachograf, platné psychotesty
prax-5rokov

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
nakladanie a rozvoz pekárenskych výrobkov na odberné miesta
vodičský preukaz skupiny B,C

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič MKD
preprava tovaru SK-CZ
vodičský preukaz C,E
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

vodič VZV obsluha
vysokozdvižného
vozíka,
nakladanie a
vykladanie reziva
(1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.
(Pod lipami 68,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy
(1)

Libor JaničinaAUTODOPRAVA
(Dúbrava 315, Dúbrava
pri Liptovskom
Mikuláši, 03212)

vodič nákladného
vozidla
(1)

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

vodič nákladného
vozidla
(2)

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

vodič nákladného
vozidla
(3)

LAS-IMEX spol. s r.o.
(Palugyaya 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

vodič nákladného
vozidla
(4)

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

Kontakt u zamestn.

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

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905626533,
fax: neuviedol,
e-mail: liborjan@stonline.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905919768,
+421445521305,
fax: neuviedol,
e-mail: oj08@staviva.sk,)

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

(tel.: +421903614671,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: kralik@lasimex.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421915859676,
+421905487431,
fax: neuviedol,
e-mail: kktrans@stonline.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič VZV

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy,
potrebná karta vodiča, KKV,
vodičské oprávnennie sk. C+E,

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
psychotesty, hydraulická ruka, karta vodiča

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
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
vodič nákladnej dopravy
kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

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
karta do tachografu, KKV- kvalifikačná karta
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

vodoinštalatérkúrenár
(2)

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

výrobný
pracovník
(1)

VATMANN, spol. s r.o.
(SNP 1 , Liptovský
Hrádok, 03301)

výrobný
zámočník-zvárač
(1)

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

web programátor
(1)

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

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

zdravotná sestra
(1)

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

(tel.: +421445533327,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: ddlm@vuczilina.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903153803,
fax: neuviedol,
e-mail: omacko@medve.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
katarina.krculova@vatmann.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

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

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a(len pre evidovyných UoZ)
pomocné práce vo výrobe

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
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti klientom v
zariadení soc. služieb
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
zdravotná sestra - ošetrovate ská starostlivosť o klientov

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
zámočník a zvárač - zváranie zábran pre dobytok, výroba klietok pre HD,
napájačiek pre HD,
podmienka - vodičský a zváračský preukaz, požadovaná prax - 2 roky,
stredisko Beňadiková

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
zámočnícke práce, zváračský preukaz - podmienka

zdravotná sestra ošetrovate ská
starostlivosť o
klientov
(2)

Zariadenie pre
seniorov a domov
sociálnych služieb
mesta Liptovský
Mikuláš
(Palúčanská 219,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

zámočník a
zvárač
(1)

SEDOZA, spol. s r.o.
(Pri železnici 12,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

zámočník s
platným
zváračským
preukazom
(1)

LISS, s. r. o.
(1.mája 2066,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Údržbár
(1)

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

Ing. Jakub Vojtek
(tel.: +421905768377,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: vojtek@jasnavj.sk)

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Údržbár elektrikár
(1)

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

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

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

údržbár
(2)

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

dohodou
( - )

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

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: m. valkova@mikulas.sk)

(tel.: +421445223242,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: piovarci@sedoza.sk)

(tel.: +421445524248,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: cikova@liss.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: anka@villabetula.sk)
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Požad.
prax

Popis miesta

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
základné údržbárske práce, úprava okolia, kosenie, vedenie motorového vozidla...

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: ihneď
Zisťovať, odstraňovať nedostatky, poruchy a závady a vykonávať údržbu v celom
areáli s cie om plynulého chodu prevádzky. Odstraňovať zistené nedostatky v
stanovených termínoch pod a pokynov nadriadeného.

Dátum nástupu: ihneď
údržba areálu
prax výhodou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

údržbár - kurič
(1)

Hotely mládeže
Slovakia, a.s.
(Jasná, Demämovská
Dolina, 03251)

účtovník
(1)

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

účtovníčka
(1)

Komposesorát Pozemkové
spoločenstvo Liptovská
Anna
(Liptovská Anna 77,
Liptovská Sielnica,
03223)

Čašník - Hotel
Ostredok
(5)

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

Miriam Galliková
(tel.: +421907976164,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzka@ostredok.sk)

Čašník / čašníčka
(2)

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

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

Čašník, servírka
(1)

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

Čašník, čašníčka
(2)

Zuzana Danielčáková
(Koliba Holica 227,
Huty, 02732)

(tel.: +421445432413,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
sekretariat@juniorjasna.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421905939560,
fax: neuviedol,
e-mail: liskova@braandgroup.sk)

(tel.: +421915531981,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: kpsliptanna@citycom.sk)

(tel.: +421 919 399 980,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)
Zuzana Danielčáková
(tel.: +421904904473,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@kolibaholica.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
údržbár - kurič, starostlivosť o plynovú kotolňu a jej obsluha, zabezpečenie údržby
a drobných opráv vnútorných a vonkajších priestorov,
požadovaná prax - výhodou

dohodou
( - )

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
účtovník - účtovné a administratívne práce, podmienka - znalosť programu
OLYMP, prax 3 roky,
životopisy posielať e-mailom,

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
účtovníčka, znalosť systému OBERON - výhodou

( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
Hotel Ostredok h adá do svojho tímu nového kolegu, práca v mladom priate skom
kolektíve. Čašník/čašníčka - obsluha hostí, servírovanie jedál a nápojov.

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

Dátum nástupu: ihneď
obsluha v reštaurácii

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
Práca v reštauračnej časti, objednávanie a obsluha hostí
VP skupiny B výhodou

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

čašník
(1)

F- Motel, s. r. o.
(Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

čašník
(1)

Ivan Korček-ŠH
TATRAN
(Agátová 485/4,
Liptovský Mikuláš 4,
03104)

čašník
(1)

Liptovské dvory, s.r.o.
(Jánska dolina 438, 032
03 Liptovský Ján,
Liptovský Ján)

čašník
(1)

Liptovské dvory, s.r.o.
(Jánska dolina 438, 032
03 Liptovský Ján,
Liptovský Ján)

čašník
(1)

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

čašník
(1)

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

čašník
(1)

Marta Kučerová
(Vrbická 1948,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: +421908912384)

čašník
(1)

Mária Štrbková
(Palučanská 20/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421915887828,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
mariastrbkova7@gmail.com)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: recepcia@f-hotel.sk)

(tel.: +421907819830,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: neuviedol)

(tel.: +421445207500,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@liptovskydvor.sk)

(tel.: +421917160266,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@liptovskydvor.sk)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421905271637,
fax: neuviedol,
e-mail: matradelm@gmail.com)
(tel.: neuviedol,
mobil: +421911544460,
fax: neuviedol,
e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník- obsluha
práca s pokladňou

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
poskytovanie gastronomických služieb v hoteli
samostatnosť, kreativita

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
poskytovanie gastronomických služieb v hoteli
samostatnosť, kreativita

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník
prax- výhoda

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník/servírka/barman/barmanka - obsluha zákazníkov, práca s pokladňou, čistota
a poriadok na pracovisko

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník - pracovná pozícia v kaviarni Pianko

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
výdaj tovaru na priamu konzumáciu ku konečnému spotrebite ovi
samostatnosť, komunikatívnosť
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

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
(2)

Bergtour - Tatry s.r.o.
(Žiar 217, Žiar, 03205)

čašník
(2)

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

čašník
(2)

JAMAJKA, s.r.o.
(Liptovská Sielnica
270, 032 23, Liptovská
Sielnica)

čašník
(2)

Restaurant VEŽA s.r.o.
(Kamenné pole
4558/14, Liptovský
Mikuláš, 03101)

čašník
(2)

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

čašník
(2)

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

Kontakt u zamestn.

(tel.: neuviedol,
mobil: +421903806205,
fax: neuviedol,
e-mail:
mlyncekpemmeva@gmail.com)

(tel.: +421445591411,,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: office@fisjasna.sk)
(tel.: +421907856478,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: chata@koziar.sk)

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

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
lenka.povazska@gmail.com)

(tel.: neuviedol,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
palajovakatarina@gmail.com)
(tel.: +421445591411,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzka@fisjasna.sk)
(tel.: +421908930369,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
mdurica@windowslive.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník
zdravotný preukaz

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
pracovná pozícia -Hotel Fis, Jasná
obsluha v reštaurácii, Ski bare

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník
obsluhovanie hostí , objednávky, práca v bare
výkon práce: Salaš Žiar

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha zákazníkov, komunikácia s nimi, dodržiavanie gastro praviel, starostlivosť o
zákazníka
udržiavanie poriadku a čistoty, zdravotný preukaz
prax- 1rok

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha zákazníka
príprava kávy a nápojov
prax- výhoda
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

čašník
(4)

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

čašník
(4)

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

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

čašník
(4)

Ján Šeďo
(Ul.1 mája 709/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421908654259,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: jan.sedo@centrum.sk)

čašník/barman
(2)

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

čašník/barman
(2)

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

čašník/čašníčka
(1)

Miroslav Bolvanský
(Pribylina 3, 03242)

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

(tel.: +421445207712,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
ekonomika@grandcastle.sk)
(tel.: +42144556600,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: prevadzkar@repiska.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421905400247,
fax: neuviedol,
e-mail: mbolvansky@yahoo.com)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

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

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
servírovanie a podávanie pokrmov a nápojov
vyučený v odbore alebo 3 roky praxe v pozícii čašník
VK:ÚPSVaR Lipt. Mikuláš,19.06.2015 o 09.00 hodine, č.d. 101, priniesť si životopis

dohodou
( - )

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

Dátum nástupu: ihneď
obsluha a predaj v prevádzke rýchleho občerstvenia
komunikatívnosť, flexibilita

dohodou
( - )

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník/barman - obsluha zákazníkov, miešanie nápojov a evidovanie objednávok,
prax - výhodou, anglický jazyk - výhodou
výkon práce-Hrad Lipt. Hrádok

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník/barman - práca na stredisku, reštaurácia, denný bar, práca s registračnou
kasou,
prax - výhodou, znalosť jazyka - výhodou,
výkon práce: Wellness Hotel Repiská, Demänová Dolina

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašník/čašníčka - práca v reštaurácii a na bare,, zdravotný preukaz - výhodou,
znalosť anglického a nemeckého jazyka - stredná výhodou,
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.06.2015
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 05.06.2015 o 07:06
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

čašníčka servírka
(1)

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

čašníčka servírka
(1)

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

Šofér
(1)

MA-MI PUB s.r.o.
(Moyzesova 15,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Špecialista pre
predaj poistných
produktov a
služieb
(2)

Tatiana Ortutayová
(Garbiarska 2584,
Liptovský Mikuláš,
03101)

šička
(3)

ĎUMBIER, výrobné
družstvo
(Družstevná 5, Lipt.
Mikuláš, 03182)

školský logopéd
(1)

Spojená škola, J.
Rumana 6, Liptovský
Mikuláš
(Rumana 6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašníčka/servírka - obsluha zákazníkov a výdaj stravy, obsluha a pomoc pri
organizovaní spoločesnkých akcií
VP sk. B a vlastné auto - výhodou, požadovaná prax - výhodou,
príjemné vystupovanie, manuálna zručnosť, zodpovednosť, ochota pracovať v
prípade potreby nadčas,
kontakt: 0918 752 433, sajbidor1@post.sk

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
čašníčka/servírka v záhradnom bufete - prijímať objednávky hostí, obsluha
zákazníkov a predaj tovaru v záhradnom bufete,
vlastné auto - výhodou, znalosť jazykov ANG, NEM, RUS - výhodou, požadovaná
prax - výhodou,
kontakt: 0918 752 433, sajbidor1@post.sk

Jaroslav Kutlík
(tel.: +421915809378,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: mami@mami.sk)

dohodou
( - )

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Ing. Tatiana Ortutayová
(tel.: +421905545573,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
tatiana.ortutayova@wuestenrot.sk
)

za mesiac
(600 - )

Stredné odborné
vzdelanie

bez
požiadavky
na
odbornú
prax

dohodou
( - )

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď
šička - šitie galanternej výroby, prax - výhodou,
kontaktovať priamo zamestnávate a

dohodou
( - )

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: ihneď
pracovná náplň logopéda, práca s klientami so špeciálnymi potrebami

(tel.: neuviedol,
mobil: +421918752433,
fax: neuviedol,
e-mail: sajbidor1@post.sk)

(tel.: neuviedol,
mobil: +421918752433,
fax: neuviedol,
e-mail: sajbidor1@post.sk)

(tel.: +421445522504,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail: info@dumbier.sk)

(tel.: +421445523735,,
mobil: neuviedol,
fax: neuviedol,
e-mail:
spojenaskola@centrum.sk)
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Dátum nástupu: ihneď
Rozvoz jedál a pizze.

Dátum nástupu: ihneď
Predaj poistných produktov a služieb (predaj úverov a stavebné sporenia).

