Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Administratívny
pracovník/
pracovníčka s
anglickým
jazykom(1)

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

(tel.: +421 903 704 914, e-mail:
automatica@automatica.sk)

Administratívny
pracovník/čka v
e-shope(2)

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

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

Administrátor
PC(1)

Mgr. Nora Gažová ITOCA(Sturova 2,
Liptovsky Mikulas,
03101)

Administrátor(1)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce, telefonická komunikácia a Emailová komunikácia s klientmi v slovenskom, anglickom jazyku, preklad
korešpondencie a dokumentov z anglického a do anglického jazyka, marketing,
oslovovanie a komunikácia s novými klientmi

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nahrávanie nových/úprava aktuálnych produktov v eshope, tvorba popisov produktov, ich vlastností a parametrov, nahrávanie kódov.

(tel.: 0905 320 284, e-mail:
itoca@itoca.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; § 51a,

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia so zákazníkom v Rumunskom jazyku

Aranžer/
aranžerka
kvetov(1)

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

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

dohodou (-)

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

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

Asistent
obchodného
vedúceho(5)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Požad.
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Asistent
predaja(2)

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

(tel.: +421 907 338 626, e-mail:
justplay@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; asistent predaja v RGB centre - JustPlay,
dlhý a krátky týždeň, prax vítaná
záujemcovia môžu odovzdať svoj životopis aj v predajni, alebo kontaktovať
zamestnávate a telefonicky/emailom

Asistent/ka
predaja(1)

B.E.S.(Kamenné pole
4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 948 379 370, e-mail:
bubblemagic.sk@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: 01-OCT-16 ; asistencia vedúcemu prevádzky, predaj konečnému
zákazníkovi
pracovná pozícia je vhodná len pre ZŤP viac ako 40%

Automechanik
nákladných
automobilov(1)

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

(tel.: 044/552 4248, e-mail:
cikova@liss.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravár nákladných automobilov,

Automechanik(1)

Daniel Sirotiak DS AUTOSERVIS(D.J.Ma
tejovie 542 , Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: +421 905 807 633, e-mail:
servis@dsautoservis.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; požadovaná kvalifikácia automechanik

Automechanik(1)

KING LIGHT &
SOUND, s.r.o.(Teheleň
460, Partizánska Ľupča,
03215)

(tel.: +421 903 783 159, e-mail:
king@king.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Automechanik nákladných áut, údržba vozového parku

Barman / vrchný
čašník v Jasnej(1)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

2

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a starostlivosť o zákazníkov v novootvorenom Eko
- Šport hoteli Bjornson
kontrola stavu zásob, objednávanie tovaru
hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru
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vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Barman(2)

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

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

dohodou (-)

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

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

Barman,
čašník(1)

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

(tel.: +421 905 323 651)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Barman, čašník/čka
práca za barom, obsluha hostí.

Barman,
čašník(2)

Castoria, a.
s.(Bobrovník 140,
Bobrovník, 03223)

JUDr. Igor Bálint (tel.:
+421907213879, e-mail:
igor.balint@marinaliptov.sk)

Barman/
barmanka(1)

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

(tel.: 0911 544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, práca s pokladňou, čistota a poriadok
na pracovisku,

Barman/ka(1)

Dušan SmitekĽupčianka(Partizánska
Ľupča 252, 03215)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Barman/ka,
čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

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

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

Brašnárka(1)

VEGA - LM,
s.r.o.(Vajanského
614/18, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mária Opavská (tel.: +421, e-mail:
vega@vegalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie a doplnkové práce v brašnárskej výrobe.

Chovate
hovädzieho
dobytka, oviec,
kôz(2)

Po nohospodárske
družstvo
Východná(Východná
465, 03232)

(tel.: +421 903 527 475)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Chyžná(1)

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

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

za hodinu
(4.5 - 5.2)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

3

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Chyžná(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Chyžná(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Chyžná(2)

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

(tel.: +421 905 506 955)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie izieb + práce v práčovni v Hoteli Mních,
Bobrovec

Chyžná(2)

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

(tel.: +421 907 672 295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná

Cukrár/
cukrárka(1)

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

(, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie krémov, pečenie plátov, krájanie zákuskov,
plánovanie výroby.
Životopis zasielať na e-mailovú adresu prípadne priniesť na recepciu hotela.

Elektrikár
vzduchotechnický
ch, filtračných a
klimatizačných
zariadení(1)

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

(tel.: +421 918 668 399, e-mail:
mdair@mdair.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie elektrických poprípade montážnych prác na
elektrikých vzduchotechnických, filtračných a klimatizačných zariadeniach

Elektrikár(1)

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

(tel.: +421 907 672 295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

4

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár
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Elektromechanik
(18)

IN - CITY Manpower,
s. r. o.(SNP 201 ,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0908 924 031, e-mail:
kaliska@incitysro.sk)

dohodou (-)

Elektromontér(1)

Vladimír Bella
elektro(Borbisova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Vladimír Bella (tel.:
+4210905649135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk)

(-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; práca s výrobnou dokumentáciou a prac. postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy, príprava a rozdelenie materiálu pre montáž,
krimpovanie kontaktov na káble, spájkovanie, zostavovanie a montáž
elektrotechnických výrobkov, zapájanie meracích a ovládacích prístrojov,
vítaný vyučený elektromechanik, prax v elektroodbore,
práca na 2 zmeny, pracovná zmluva na dobu určitú do 30.9.2016 so skúšobnou
dobou 3 mesiace,
pred pohovorom nutnosť kontaktovať p. Kaliskú - Tel.: 0908 924 031, E-mail:
kaliska@in-citysro.sk,
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme záujemcu na pozíciu elektromontér.
Potreba vedieť vykonávať elektroinštalácie a elektromontáže.
Prax aspoň 1 rok je podmienkou.
Práca bude vykonávaná na území celého Slovenska, prevažne v okolí Liptova.
Pracovný pomer - najprv skúšobná doba a po osvedčení sa, zmena pomeru pod a
dohody so zamestnávate om.
Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.

Finančný
agent(5)

Michal Štás(Štúrova
17, Liptovský Mikuláš,
03101)

Michal Štás (tel.: +421915140916,
e-mail:
michal.stas@os.allianzsp.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poradca Allianz pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok a
Liptovský Hrádok

Flórista, aranžér
kvetov(3)

DIANA KVETY,
s.r.o.(Hollého 4456/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 650 911, e-mail:
michaela.hrnciarova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; práca s rezanými a umelými kvetmi, viazanie kytíc a
vencov
Výberové konanie dňa 23.08.2016 o 11:00hod. v City Centrum, Hollého 4456/1, 031
01 Liptovský Mikuláš, priniesť životopis!

Fyzioterapeut(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; fyzioterapeut - samostatná rehabilitačná práca na úseku
liečebnej telesnej výchovy,
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Hlavný skladník
+ administratívna
práca(1)

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

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

dohodou (-)

Kaderníčka(1)

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

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

(-)

Klientsky
pracovník na
pošte - Liptovský
Mikuláš(1)

PB PARTNER, a.
s.(M.M. Hodžu 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

dohodou (-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; FYZICKY NÁROČNEJŠIA PRÁCA VHODNÁ SKÔR
PRE MUŽOV (manipulácia s ťažkým nábytkom).
Práca v sklade - balenie tovaru a organizácia/vedenie skladu, príjem a naskladnenie
tovaru, inventarizácia tovaru, organizovanie expedície zásielok, nákup baliaceho
materiálu, navrhovanie a optimalizovanie baliacich procesov, práca v produktovom
manažmente, práca s PC, e-mailová komunikácia.

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adám vyučenú kaderníčku, podmienka vyučená, na
obdobie júl, august...

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Páčilo by sa ti byť bankárom, ale sedieť a čakať na klienta
je pre teba nuda? Zatia čo v klasickej pobočke si klient vyberá teba, u nás máš
možnosť nájsť si toho svojho sám. Chyť sa svojej šance a staň sa členom rodiny
Poštovej banky.
Aké výzvy ťa u nás čakajú?
- Aktívne oslovenie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch všade
dostupnej Slovenskej pošty,
- zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií,
- zodpovednosť za plnenie mesačných obchodných plánov,
- udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej Pošty,
- profesionálne zabezpečenie servisu pre zákazníka.
Ako si ťa predstavujeme?
Nemusíš mať roky skúseností v oblasti financií, dôležité je nadšenie pre obchod, dar
reči a zá uba v komunikácii s uďmi. Odmietnutie je pre teba výzva na nový štart
alebo jednoducho povedané: „Keď sa zdá, že sa nedá, dá sa“.
H adáme samostatného obchodníka, ktorý si riadi svoje pracovisko sám a rád sa
spolieha na seba. Človeka, ktorého motivuje vlastný úspech. A k tomu všetkému
stačí ak más SŠ vzdelanie s maturitou či výučným listom.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)
Konzultant(5)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

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

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

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

Krupierčašník(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

Bigos s.r.o.(73 73,
Demänovská Dolina,
03101)

pavol iglo (tel.: +421911414767, email: info@kolibajasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (okrem
šéfkuchára)(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Kuchár pizzerista(1)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál talianskej a slovenskej kuchyne.

Kuchár /
kuchárka(2)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatný kuchár, minútky

Kuchár v hoteli
Svätojánsky
kaštie , Liptovský
Ján(1)

LG TRADE,
s.r.o.(Starojánska 24,
Liptovský Ján, 03203)

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.:
+421918663229, e-mail:
kuchar@svatojanskykastiel.sk)

za mesiac
(930 - 1330)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15-SEP-16 ; - Pripravovať a upravovať suroviny a pokrmy a
dodržiavať normy pri varení a výdaji jedál
- Dodržiavať zásady hygien. praxe HACCP
- Pomáhať pri zásobovaní strediska tovarom

Kuchár(1)

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

(tel.: +421 915 315 307, e-mail:
razusova@smrek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár, varenie jedál závodného stravovania a á la carte
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Dátum nástupu: Ihneď ; poslať životopis,
predložiť čistý výpis z registra trestov,
mať platný zdravotný preukaz,
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava servírovanie jedál, práca v malom kolektíve.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár(1)

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

(tel.: 0902 801 602, e-mail:
info@penzionlarion.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; minimálne kuchárske zručnosti, zodpovednosť, tvorivosť,
vyžaduje sa zdravotný preukaz,

Kuchár(1)

MA-MI PUB
s.r.o.(Nová 1, Podtureň,
03301)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný minútkový kuchár a pizzerista.

Kuchár(1)

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

(tel.: 0911 544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál, mäsa, omáčok,

Kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava pokrmov teplej a studenej kuchyne,
aktívny prístup k práci, zdravotný preukaz,

Kuchár(2)

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

Mgr. Vladislav Ryneš (tel.:
+421911942764, e-mail:
dugecatering@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj jedál

Kuchár(2)

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

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

dohodou (-)

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

Kuchár,
kuchárka(1)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár/
kuchárka(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- výroba jedál teplej a studenej kuchyne
- dodržiavanie technologických postupov a kalkulácií
- zodpovednosť za zverený tovar a inventár
- zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár/-ka Pomocný
kuchár/-ka(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 44 5533 327, e-mail:
ddlm@vuczilina.sk)

za mesiac
(530 - 570)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečovanie postupov výroby jedál kuchárom vrátane
ich výdaja

Kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 905 195 006, e-mail:
mjantos@zoznam.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v týždni len pracovné dni bez víkendov

Kuchár/ka(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Kuchár/ka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 44 5533 365, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

za mesiac
(433 - 450)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka
Výroba technologicky náročných teplých jedál a príloh, s využitím
ve kokapacitných strojov.
Ostatné potrebné znalosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologických závažných činností, samostatnosť, zručnosť.

Kuchár/ka(2)

Imperial, s.r.o.(1. mája
1913/113 A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 917 293 612, e-mail:
manager@soulrestaurant.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v Starom Smokovci, kde budú zamestnanci
dopravovaní zamestnávate om

Kuchár/ka(2)

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

(tel.: +421 917 761 964, e-mail:
mademoisellerestauracia@gmail.c
om)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Kuchár/ka(2)

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

(tel.: +421 903 254 274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

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

Kuchár/
kuchárka(2)

DRUŽBA,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 82/,
Demänovská Dolina,
03101)

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kurič(1)

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

(tel.: +421 907 672 295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Manažér
obchodnej
skupiny(1)

Tatiana
Ortutayová(Garbiarsk
a 2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tortutay@gmail.com)

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie obchodnej skupiny, nábor , poskytovanie úverov,
stavebného sporenia, životného a neživotného poistenia. Miesto výkonu práce
Liptovský Mikuláš a okolie.

Marketingový
manažér(1)

DECOR & SPORT,
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 7/68,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Anton Studenkov (tel.:
+421949233008, e-mail:
studenkov.anton@gmail.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie externých komunikačných aktivít v
spolupráci s inými oddeleniami.
Komunikácia s dodávate skými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami,
médiami a inštitúciami.
Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít.
DTP úprava, aktualizácia a produkcia rôznych obchodných, informačných a
prevádzkových tlačív.
Príprava, spracovanie, úpravy a produkcia propagačných materiálov.
Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.
Príprava podkladov a spracovávanie externých a interných mediálnych výstupov
(stanoviská a vyhlásenia zástupcov spoločnosti, PR správy).
Spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov, komunikácia
odborných stanovísk.
Monitoring správ o spoločnosti v médiách, vedenie a archivácia príslušnej evidencie.

Masér(1)

DRUŽBA,
s.r.o.(HOTEL
DRUŽBA,Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: 0915 835 186, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava pokrmov teplej a studenej kuchyne, dodržiavanie
noriem a stanovených receptúr, dodržiavanie pokynov šéfkuchára, doržiavanie
hygienických zásad a pravidiel HACCP, zodpovednosť, pracovitosť, ochota
pracovať v time, ochota učiť sa nové veci.

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; ovládanie etnickej kuchyne, t.z. ruskej, ukrajinskej,
litovskej, francúzskej

Dátum nástupu: Ihneď ; Kurič (na pevné palivo počas zimnej sezóny)

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie masérskych služieb pre hostí hotela,

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Montážny
pracovník vo
výrobe
nábytku(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník,
čalúnnik(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Murár obkladač(2)

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

(tel.: +421 908 526 642, e-mail:
gejdos.jozef@gevos.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; murár, murár - obkladač
miesto výkonu: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok
požadovaný študijný odbor: stavebníctvo

Murár - výpomoc
pri stavenbných
prácach(2)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

(tel.: +421 908 526 642, e-mail:
gejdos.jozef@gevos.sk)

za hodinu (5 6)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; výpomoc pri stavebných prácach

Obchodný
manažér pre
oblasť
kooperácií(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Obchodný
poradca Liptovský
Hrádok(3)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž nábytku v dielni a u zákazníka
pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ realizovaná v rámci §51a
Dátum nástupu: Ihneď ; jednoduchá montáž dielov do kancelárskych stoličiek,
kompletizácia sedákov a opierok kancelárskych stoličiek

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; Vyh adávanie obchodných partnerov, vykonávanie
obch. aktivít a riadenie obchodných projektov v oblasti kooperácií. Aktualizácia
plánov realizácie projektov na základe objednávok, zmlúv a obchodných
predpovedí obch. manažérov.
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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Obchodný
zástupca,
predajca(1)

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

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

dohodou (-)

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

Obchodný
zástupca,
predajca(1)

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

(tel.: 0911 341 044, e-mail:
vba@vbaslovakia.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Obchodný/á
zástupca/kyňa (3)

Mgr. Alexander
Frankovič(Garbiarska
2584, Liptovský
Mikuláš, 03104)

Mgr. Alexander Frankovič (tel.:
+421948840070, e-mail:
priatelia@yahoo.sk)

za mesiac
(1000 - 1500)

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

Obrábač
kovov(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Odborný
konzultant(2)

Tatiana
Ortutayová(Garbiarsk
a 2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tortutay@gmail.com)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie nových klientov,zabezpečovanie
predaja a vytváranie objednávok.
Životopis zasielať na adresu zamestnávate a e-mailom. Kontaktovaní budú iba
záujemcovia, ktorí budú pozvaní na osobné stretnutie.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vyh adávanie a získavanie nových zákazníkov, návšteva
obchodných partnerov,
skúsenosti s výrobou drevených a plastových okien,
Vodičský preukaz skupiny B,
Dátum nástupu: Ihneď ; Nebaví Ťa otrocká práca, nudné smeny, nepríjemní
kolegovia, absurdný šéf či smiešny plat? Potom potrebuješ zmenu. Pracuj menej
zarob viac.
Tvoje nové pracovné aktivity zahŕňajú najmä tieto činnosti
• aktívna účasť na workshopoch a samoštúdium
• tvorivá práca s firemným softwarom a internetom
• samostatné spracovanie personálnych analýz a prieskum trhu
• hravé nadobúdanie komunikačných zručnostíí
• efektívne plánovanie pracovných aktivít
• bezplatné získanie zákonom uznaného vzdelania
• cfie avedomé plnenie úloh a orientácia na výsledok

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba strojných súčastí - sústruženie, rezanie závitov,
brúsenie,
frézovanie
Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie úverov, stavebného sporenia, životného a
neživotného poistenia. Možnosť pracovať aj v Liptovskom Hrádku.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Opatrovate /ka(2)

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

(tel.: 044/553 3327, e-mail:
ddlm@vuczilina.sk)

za mesiac
(550 - 600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opatrovate ská služba v zariadení sociálnych služieb

Operačný
pracovník Pultu
centrálnej
ochrany(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyhodnocovanie poplachov na Pulte centrálnej ochrany,
obsluha kamerového systému, spolupráca s členmi Zásahovej jednotky, telefonická
komunikácia a pod.

Operátor / ka
spracovania
koží(10)

MANPOWER
SLOVENSKO s.r.o.(. .,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Daniela Cimbalistová (tel.:
+421915496026, e-mail:
daniela.cimbalistova@manpower.
sk)

za hodinu (do
2.6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení pri spracovaní koží
- vkladanie a vyberanie koží
- jednoduché výrobné operácie
- práca na 2 zmeny

Operátor plniacej
linky(2)

ST. NICOLAUS,
a.s.(1.mája 113,
Liptovský Mikuláš,
03128)

Marta Bellová (tel.:
+421445520335, e-mail:
personalne@st.nicolaus.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha technologického zariadenia pod a pracovných
inštrukcii a technologických postupov. Kontrola stavu technologických zariadení a
vykonávanie bežných opráv.

Operátor výroby
- NC strojov
ohraňovanie(2)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - NC strojov ohraňovanie
programovanie a obsluha NC stroja, práca na vysekávacích lisoch TRUMPF,
ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej dokumentácie na ohraňovacích
lisoch TRUMPF, nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v
nepretržitej prevádzke.

Operátor výroby
- lakýrnik(2)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - lakýrnik
lakovanie výrobkov práškovými farbami v súlade s výkresovou dokumentáciou,
lakovanie výrobkov práškovými farbami, nutná orientácia v technickej a
technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)
Operátor výroby
- montáž a
balenie(3)

Operátor výroby
- navešiavanie,
zvešiavanie(5)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03301)

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

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

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

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

dohodou (-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

aspoň 1
rok

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

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - montáž a balenie
montáž výrobkov pod a požiadaviek zákazníkov
balenie výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou
.
Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - navešiavanie, zvešiavanie
navešiavanie, zvešiavanie výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou
, nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol,
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii
.

Ošetrovate
koní(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práca fyzicky náročnejšia pre mužov

Pedagogický
zamestnanec učite 1. stupeň
základnej
školy(1)

Základná škola s
materskou školou
Liptovský
Mikuláš(Okoličianska
404/8C, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0911 496 796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; pedagogický zamestnanec pre 1 stupeň ZŠ s aktívnou
znalosťou anglického jazyka,
dátum nástupu 01.09.2016
Výberové konanie v mieste sídla školy dňa 26.07.2016 o 09:00 hod. doniesť životopis.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.

Pegagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore(2)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.

Pivovarník(1)

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

(tel.: 0904 697 285, e-mail:
liptovar@liptovar.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; operačná činnosť na základe požiadaviek technologického
procesu výroby piva,
§ 51a - prvé pravidelne platené zamestnanie,

Podlahár(1)

ROCHER
CONSULTING SR s. r.
o.(Kamenné pole
4557/12, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Peter Jurčo (tel.: +421903222616,
e-mail:
peter.jurco@kobercetrend.sk)

za mesiac (od
500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pokládka podlahových krytín - pvc, koberce, vinylové
podlahy, plávajúce podlahy.
- Miesto výkonu práce: SK
- Nástup: ihneď
- Vhodnejšie pre uchádzačov z Topo čian - ale nie je podmienkou
- Pracovný pomer: hlavný
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Podnikový
ekonóm(1)

DECOR & SPORT,
s.r.o.(Námestie
oslobodite ov 7/68,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Anton Studenkov (tel.:
+421949233008, e-mail:
studenkov.anton@gmail.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Správa a evidencia účtovnej agendy spoločnosti.
Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho
optimalizáciu.
Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť.
Spracovávanie pokladničných dokladov, účtovanie služobných ciest, stravných
lístkov.
Kontrola podkladov pre DPH a kontrola plnenia daňových povinností, zastupovanie
spoločnosti v daňovom konaní.
Oceňovanie, evidencia a účtovanie majetku.
Príprava prevodných príkazov, kontakt s bankou, príprava potrebných
dokumentov pre banky, kontrola bankových výpisov, účtovanie bankových
dokladov.
Riešenie otázok súvisiacich s účtovníctvom, vedenie pokladne.
Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz.
Doh ad nad správnym a promptným vyplatením dodávate ov, účtovanie
odberate ských faktúr.

Pokladník/čka(1)

MINI SLOVENSKO AREÁL
SLOVENSKÝCH
KULTÚRNYCH
PAMIATOK(Liptovsk
ý Ján , 03203)

(tel.: +421 902 081 180, e-mail:
m_baranik@yahoo.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyžaduje sa zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
finančná gramotnosť

Pomocná sila do
kuchyne(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie bude dňa 10.02.2016 o 8:00 hod. v IKEA
Závažná Poruba - jedáleň,

Pomocná sila do
kuchyne(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocná sila do
kuchyne(1)

ČERTOVICA
RESORT, s. r.
o.(Vyšná Boca 259,
03234)

(tel.: +421 915 035 647, e-mail:
pchamraz@gmail.com)

za mesiac
(405 - 460)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-OCT-16 ; požaduje sa samostatnosť, pracovitosť, flexibilita,
podmienkou je zdravotný preukaz
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

(tel.: +421 918 779 111, +421 44
5591 526, e-mail:
prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; pomocné práce v kuchyni, práca s umývačkou riadu,
ostatné práce vykonávané pod a pokynov nadriadeného

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

(tel.: 0918 779 111, 044/ 559 15
26)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni, práca s umývačkou riadu,
ostatné práce vykonávané pod a pokynu nadriadeného

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

Michaela Rázusová, +421 915 315
307

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ, realizovaná v
rámci §54 Cesta z kruhu nezamestnanosti

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pomocná sila v
kuchyni(1)

MM CAPITAL,
s.r.o.(RELAX HOTEL
FIM , Demänovská
Dolina, 03101)

(tel.: +421 44 5479 999, e-mail:
fim@fim.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

(tel.: +421 918 524 521, e-mail:
palajovakatarina@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni
osobný pohovor v Restaurant VEŽA najlepšie od 10hod- 11hod. (prineste si
životopis)

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

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

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

17

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocná sila v
kuchyni(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217,
Žiar, 03205)

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila v kuchyni,

Pomocná sila v
kuchyni(1)

Seker s.r.o.(Garbiarska
4300/, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 905 833 933, e-mail:
3e@3e.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava materiálu pre pizza kuchára a pre prípravu
kebabu, príprava zeleniny, oplach riadu a následné umývanie v umývačke riadu,
pedantnosť a čistotnosť pri práci s potravinami a riadmi.

Pomocné práce v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila v kuchyni,

Pomocné
stavebné práce(1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Nová 4265/3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 501 318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce na stavbe.
Pracovná pozícia realizovaná v rámci § 51a) (len pre evidovaných UOZ)

Pomocník v
kuchyni(2)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pomocný
kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

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

(-)

18

aspoň 3
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocný
kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 911 489 946)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava šalátov, dezertov, pomocné práce, výdaj jedál,
príprava denného menu,
podmienkou je platný zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pomocný
pracovník na
úseku údržby(3)

Obec Demänovská
Dolina(Demänovská
Dolina 258, 03101)

(tel.: +421 603 503 418, +421 44
5591 682, e-mail:
urad@demanovskadolina.info)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník na úseku údržby
vykonanie pomocných údržbárskych prác, kosenie pozemkov, natieračské práce a
iné pod a zadania zamestnávat a,
elektrikár a stolár vítaný, nie je podmienkou.

Pomocný
skladník(1)

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

Igor Bistiak, 044 5222 450,
office@inventive.sk

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ (do 29 rokov, 6
mesiacov v evidencii)
manuálna zručnosť, zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť, spo ahlivosť

Pomocný
technik(1)

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

(tel.: +421 911 599 976, e-mail:
sekretariat@alconet.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-OCT-16 ; montážne práce elektrotechnické, prevažne
slaboprúdové - štrukturovaná kabeláž, optické prípojky

Pomocný
údržbár(1)

Centrum sociálnych
služieb
ANIMA(Jefremovská
634, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 44 5533 327, e-mail:
ddlm@vuczilina.sk)

za mesiac (od
405)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; jednoduchá pomocná práca v údržbárskej dielni

Pracovník IT(1)

Mgr. Nora Gažová ITOCA(x x, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Nora Gažová (tel.:
+421905275911, e-mail:
itoca@itoca.sk)

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na
pracovnom pohovore.
Najprv skúšobná doba 3 mesiace a po osvedčení sa, zmena pracovného pomeru
pod a dohody so zamestnávate om.

Pracovník
MOKREJ
DIELNE(26)

SlovTan Contract
Tannery spol. s
r.o.(Priemyselná, 1,
Liptovský Mikuláš,
03101, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: +421 905 980 600, e-mail:
s.petruskova@slovtan.sk)

za hodinu
(2.6 - 3.74)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie hovädzích a klokaních usní

Pracovník SBS(1)

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

Janka Jágerová (tel.:
+421445525780, fax: 0905/326469,
e-mail: sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pracovník
ekonomického
oddelenia(1)

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

(tel.: +421 44 5207 011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatné spracovanie zverenej ekonomickej agendy
prax v podnikovom prostredí v oblasti administratívy, ekonomiky, logistiky
samostatnosť, flexibilnosť, zodpovednosť, presnosť, komunikatívnosť, analytické,
logické, technické myslenie, schopnosť riešiť problémy
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Pracovník
fyzickej ochrany
majetku
(strážnik)(3)

Lynnfield s. r.
o.(Liptovský Hrádok 0,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. František Halža (tel.:
+421907673379, e-mail:
frantisek.halza@lynnfield.sk)

Pracovník
predúpravy
kože(15)

ManpowerGroup
Slovensko
s.r.o.(Priemyselná 1 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 915 496 026, e-mail:
daniela.cimbalistova@manpower.
sk)

Pracovník v
bufete(1)

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

Pracovník v
hotelovej
práčovni(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

za hodinu (od
2.48)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha strojov a zariadení pri spracovaní koží, vkladanie
a vyberanie koží, jednoduché výrobné operácie, práca na 2 zmeny,

(tel.: +421 905 323 651)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v bufete
predaj v bufete, práca s registračnou pokladňou, výroba langošov.

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

(tel.: +421 905 141 000, e-mail:
marketing@alexandaliptov.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v hotelovej práčovni

Pracovník v
potravinárstve(5)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie zeleniny

Pracovníčka,
pracovník v
bufete(1)

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

Jana Vojteková (tel.:
+421905389510, e-mail:
vojtek@jasnavj.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, práca s registračnou pokladňou,
upratovanie pracoviska, obsluha hostí.

Predajca
životného a
neživotného
poistenia(2)

Tatiana
Ortutayová(Garbiarsk
a 2584, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tortutay@gmail.com)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzická ochrana objektov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Predavač textilu,
obuvi a koženej
galantérie(1)

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

Milada Ilavská (tel.:
+421902932500, e-mail: txmliptovskymikulas@seznam.cz)

Predavač/ka Liptovský
Mikuláš, plný
úväzok(1)

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

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

Predavač/ka
darčekových
predmetov(1)

Luky presents,
s.r.o.(Brezová 488/4,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Predavač/ka(1)

Ags 92, s. r.
o.(PREDETI.sk, OZC
rgb Liptov, Kamenné
pole 4449/3, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pokladňou, komunikácia so zákazníkmi, predaj
tovaru, poradenstvo pre zákazníkov, udržanie poriadku v predajni, atď.

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predajná činnosť,
- práca na pokladni,
- komunikácia so zákazníkom,
- starostlivosť o predajňu.

(tel.: +421 915 868 577, e-mail:
lukac44@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj, obsluha zákazníkov, starostlivosť o čistotu
predajne, objednávanie tovaru
práca v darčekovej predajni v RGB centre
aranžovanie a umenie vyzdobovať predajňu - výhoda

(tel.: +421 948 418 358, e-mail:
michaela.riskova@ags92.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a (len pre
evidovaných UoZ)
predaj tovaru, komunikácia so zákazníkmi, príjem, príprava a dopĺňanie tovaru,
aranžovanie a úprava predajne, inventúra
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka(1)

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

(, e-mail:
erika.chovancikova@zoznam.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práca predavačky – predaj tovaru, výroba nápojov, práca s
RP, práca a manipulácia s tovarom, starostlivosť o pracovisko...
podmienkou je záujemca o prácu so ZŤP viac ako 40%
pracovná pozícia v OD Prior, vyžaduje sa: zodpovednosť, loajalita, milé a príjemné
vystupovanie, šikovnosť, poriadkumilovnosť. Aktívna komunikácia so zákazníkmi.
Schopnosť predať. Zorientovanie sa v oblasti predaja vína.
Výber zamestnanca individuálnou formou bude robiť p. Erika Janček
Chovančíková tak, že na základe zaslaného životopisu (osobne alebo elektronicky) si
následne telefonicky dohodnú miesto osobného stretnutia.

Predavač/ka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Predavač/ka(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi

Predavač/ka(2)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek
k.s.(Demänovská
Dololina 287,
Demänovská Dolina,
03251)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka,
pokladník/čka(3)

DIANA KVETY,
s.r.o.(Hollého 4456/1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 911 650 911, e-mail:
michaela.hrnciarova@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavačka
elektrospotrebičo
v (LM)(1)

FAST PLUS, spol. s
r.o.(Garbiarska ul.
4118 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Michal Pekár (tel.:
+4210443219911, e-mail:
praca@planeo.sk)

za mesiac
(600 - 900)

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj elektrospotrebičov na predajni PLANEO
ELEKTRO v Liptovskom Mikuláši,
- práca s pokladňou,
- splátkový predaj,
- manipulácia s tovarom,
- udržiavanie poriadku na predajni.

Predavačka
textilu(1)

Peter Hollý(1. mája 41,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Kenderová (tel.:
+421905465042, e-mail:
designeva@centrum.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj značkového talianskeho a španielskeho textilu.

Prevadzkár/ka(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Prevádzkový
pracovník
práčovne(1)

Spoločnosť
HILARION,
s.r.o.(Liptovská
Kokava 290, Liptovská
Kokava, 03244)

(tel.: +421 904 244 394, e-mail:
pracovnaljan@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha mangla, sušičiek a práčiek, výdaj a preberanie
prádla

Prevádzkár(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie chodu prevádzky,
vedenie skladového hospodárstva,
normovanie a kalkulácie, získavanie nových zákazníkov,
aktívny prístup k práci, platný zdravotný preukaz

Recepčná/
recepčný(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný,
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Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
Výberové konanie dňa 23.08.2016 o 11:00hod. v City Centrum, Hollého 4456/1, 031
01 Liptovský Mikuláš, priniesť životopis!

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčná/ý(1)

SQUASH LIPTOV
s.r.o.(Starohorského
4083/1, 03101)

(, e-mail: insol@insol.sk)

dohodou (-)

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

Recepčný/ná(1)

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

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

dohodou (-)

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

Recepčný/ná(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Recepčný/á(1)

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

(tel.: +421 918 777 278, e-mail:
riaditel@hotelbarbora.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; ubytovanie hostí, komunikácia s klientami, poštová a
mailová agenda, účtovanie hostí, predaj drobného tovaru
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Dátum nástupu: Ihneď ; Ubtovanie hostí v penzióne, registrácia hostí v PC, obsluha
hostí v squashcentre a minibare, upratovanie izieb, podávanie raňajok, vybavovanie
objednávok ubytovania, squashu
Pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ realizovaná v rámci § 51a
Zamestnávate a je potrebné kontaktovať zaslaním životopisu na mailovú adresu
insol@insol.sk
Dátum nástupu: 15.8.2016

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie plynulého chodu recepcie , komunikácia s
hosťom , príchody a odchody hostí
prax v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu, komunikácia - jednanie s uďmi

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Reprezentant
US(5)

Michaela
Lenková(Námestie
oslobodite ov 25,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Juraj Lipták (tel.:
+421905436051, e-mail:
juraj.liptak@os.allianzsp.sk)

za mesiac
(450 - 1500)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Riadiaci
pracovník
(riadite )
ve koobchodnej
prevádzky(1)

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

(tel.: +421 905 801 020)

za mesiac
(1000 - 1500)

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

Samostatný
radca - odd.
preventívneho
prac. lekárstva a
tox.(1)

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva so sídlom
v Liptovskom
Mikuláši(Štúrova 36,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Ing. Danka Kostolná (tel.:
+421911236993, e-mail:
lm.osobnyurad@uvzsr.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Dočasná štátna služba. Odbor štátnej služby - 2.19
Zdravotníctvo, oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie.
Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku, samostatné odborné
spracúvanie návrhov rozhodnutí, kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo
vymedzenom úseku.

Samostatný
radca na
oddelenie hygieny
výživy(1)

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva so sídlom
v Liptovskom
Mikuláši(Štúrova 36,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Ing. Danka Kostolná (tel.:
+421911236993, e-mail:
lm.osobnyurad@uvzsr.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Dočasná štátna služba. Odbor štátnej služby - 2.19
Zdravotníctvo, oddelenie hygieny výživy.
Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku, samostatné odborné
spracúvanie návrhov rozhodnutí, kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo
vymedzenom úseku.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Sprostredkovanie komplexných finančných služieb,
starostivosť o pridelené portfólio klientov, tvorenie vlastného kmeňa klientov, servis.

aspoň 5
rokov

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Sestra v zariadení
sociálnych
služieb(1)

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

(tel.: +421 907 732 775, e-mail:
csseden@vuczilina@sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladník(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Sprostredkovate
úverov(2)

Tatiana
Ortutayová(Slovenskéh
o národného povstania
136, Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Tatiana Ortutayová (tel.:
+421905545573, e-mail:
tortutay@gmail.com)

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Stolár(2)

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

(tel.: +421 948 119 006, e-mail:
jamirsro@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s porezom drevotrieskových dosiek, olepovanie ABS
hrán, stolárske práce zákazkovej výroby vstavaných skríň, kuchynských liniek a
iného nábytkového sortimentu, obsluha drevoobrábacích strojov, porez
ve koplošných materiálov na profesonálnej formátovacej píle, vároba nábytkových
dielcov z masívu.
Potrebné je: dôslednosť, precíznosť, zmysel pre detail, spo ahlivosť a manuálna
zručnosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, ochota a chuť učiť sa pracovať,
zodpovedný prístup pri plnení úloh, zameranie na spokojnosť zákazníka, proaktívny
prístup.
Znalosť špecifikácie dreva, čítanie výkresov.

Stredoškolský
učite fyzioterapia(1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

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

Stredoškolský
učite - zubné
lekárstvo(1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Stredoškolský
učite (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; vzdelanie úplné stredné odborné vzdelanie – stredná
zdravotnícka škola + špecializácia v odbore ošetrovate , starostlivosť v odboroch
vnútorného lekárstva alebo v psychiatrii, alebo v komunite
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník
práca s vysokozdvižným vozíkom - zaskladňovanie a vyskladňovanie dielov z
regálov a do regálov
, nevyhnutná prax vo vedení vysokozdvižného vozíka , platné oprávenie na obsluhu
VZV, schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne.

Dátum nástupu: Ihneď ; Sprostredkovanie nových úverov, refinancovanie starých
úverov. Miesto výkonu práce v Liptovskom Hrádku a v okolí.

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

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Strojník
traktobáger
JCB(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Strážnik SBS(1)

CENTR GROUP SR, s.
r. o.(Vyšné Fabriky
739, Liptovský Hrádok,
03301)

Roman Khandl (tel.:
+421914328482, e-mail:
khandl@centr.sk)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel, obchôdzky
po areály, ochrana majetku klienta

Strážny a
bezpečnostný
pracovník(1)

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

Janka Jágerová (tel.:
+421445525780, e-mail:
sbs.jager@stonline.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Sťahovací
pracovník(1)

Golem services
s.r.o.(Okoličianska
824/, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: +421 905 895 467, e-mail:
info@stahovanie-golem.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vynáška/znáška nábytku, základná demontáž/montáž
nábytku, vedenie automobilu skup. B/C
Výberové konanie UPSVaR, dňa 22.08.2016 o 09:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.
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aspoň 5
rokov

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za mesiac
(470 - 700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž zabezpečovacích a kamerových systémov,
ostatných slaboprúdových systémov, nastavenie, programovanie a ich údržba

Technik (1)

MK alarm,
s.r.o.(Garbiarska 905,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Milan Kostolný (tel.:
+421905526190, e-mail:
info@mkalarm.sk)

Technik
prevádzky
informačných
technológií(1)

IMAFEX Computers,
s.r.o.(1.mája 34/193,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: +421 905 626 850, +421 44
3240 074, e-mail:
obchod@imafex.sk)

za mesiac (od
450)

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

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; pultový predaj výpočtovej techniky, poradenstvo,
servisné práce, inštalácie software, komunikácia so zákazníkmi
manuálna zručnosť, základy elektrotechniky, preh ad v obore výpočtovej techniky,
pracovitosť, komunikatívnosť, dochví nosť, dôveryhodnosť, záujem o výpočtovú
techniku a software
Výberové konanie UPSVaR, dňa 23.08.2016 o 13:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.

Technik v oblasti
telekomunikačný
ch zariadení(1)

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

(tel.: +421 905 626 850, e-mail:
obchod@imafex.sk)

za mesiac (od
450)

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

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; samostatný servisný technik, inštalácie pripojení do
siete internet, digitálnej televízie a pevných liniek, inštalácie a servis LAN sietí,
optických sietí, montáže bezdrôtových zariadení
manuálna zručnosť, základy elektrotechniky, preh ad v obore výpočtovej techniky,
pracovitosť, komunikatívnosť, dochví nosť, dôveryhodnosť, záujem o výpočtovú
techniku a software
Výberové konanie UPSVaR, dňa 23.08.2016 o 13:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)
Trainee
Management
Program pre
absolventov
VŠ(1)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kontakt u zamestn.
(, e-mail:
marika.gasparova@bongrain.sk)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Na posilnenie nášho tímu h adáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu Trainee
Management Program pre medzinárodný potravinový koncern Savencia, s miestom
výkonu práce v Liptovskom Mikuláši.
Náplň práce:
pre absolventov vysokých škôl chemickotechnologických, po nohospodárskych a
veterinárnych sme pripravili program, ktorý ponúka šancu získať
- jednoročnú prax v spoločnosti s medzinárodnou účasťou;
- prácu na projektoch s našimi a zahraničnými odborníkmi;
- príležitosť správne nasmerovať Vašu kariéru.
Jednoročná prax v oblasti výroby umožní získať dokonalý základ pre budúcu prácu
v oblasti vývoja a výskumu, výrobného manažmentu alebo kvality a hygieny.
Zároveň Vám tak pomôže rozhodnúť sa , ktorý smer je pre Vás najzaujímavejší,
kde si viete predstaviť svoju ďalšiu sebarealizáciu a nemusíte strácať čas h adaním
zaujímavej a atraktívnej práce pre Vás u viacerých zamestnávate ov.
Časť praxe prebehne priamo vo výrobe, druhá časť bude pozostávať z práce na
projektoch s našimi kolegami. Ponúkame Vám možnosť rastu po odbornej a
osobnostnej stránke.
Ak Vás zaujala táto pozícia, neváhajte, využite príležitosť a pošlite nám Vašu žiadosť
a štruktúrovaný životopis najneskôr do 14.8.2016.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
V prípade, že sa Vám neozveme do 22.8.2016, považujte výberové konanie za
ukončené.
Upozornenie:
Prosíme, aby každý záujemca o pracovné miesto v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o
Ochrane osobných údajov napísal v žiadosti o pracovnú pozíciu tento dodatok:
\"Súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzača o zamestnanie, boli mnou
poskytnuté osobné údaje spracované a evidované".\
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- zdravotná spôsobilosť pre prácu v potravinárstve;
- znalosť francúzštiny výhodu;
- schopnosť pracovať v tíme;
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

- zodpovedný prístup k práci;
- flexibilita a ochota pracovať vo výrobnom procese;
- ochota učiť sa nové veci;
- zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť;
- nekonfliktné správanie;
- práca na tri zmeny.
Traktorista opravár(1)

Ro nícke družstvo v
Pribyline(Pribylina,
Pribylina, 03242)

(tel.: +421 44 5280 804, e-mail:
rdpribylina@nextra.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Upratovačka(1)

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

(tel.: +421 907 841 800, e-mail:
info@jlarena.com)

za mesiac (od
405)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Vedúci výroby(1)

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

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

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Vedúci údržby(1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

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

Vedúci/a
predajne
Liptovský
Mikuláš(1)

DEICHMANN-OBUV
SK s.r.o.(1. mája
4531/41, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Iva Kovářová (tel.:
+420543423584, e-mail: hrdsk@deichmann.com)

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Najväčší európsky predajca obuvi Deichmann h adá pre
svoj tím do predajne Liptovský Mikuláš vedúcu/vedúceho predajne!

30

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha motorového vozidla (traktor), údržba, opravy

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie verejných priestorov, šatní, štadióna
Výberové konanie UPSVaR, dňa 31.08.2016 o 09:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.

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

• samostatné vedenie zverenej predajne a celého kolektívu
• aktívna práca v predajni: proaktívny predaj, zákaznícky servis, práca s tovarom

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič
(strojník)(1)

Verejnoprospešné
služby Liptovský
Mikuláš(Družstevná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 44 5476 534, e-mail:
ninajova@vpslm.sk)

za mesiac (do
550)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič MKD(1)

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

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

za mesiac (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Vodič
kamiónovej
dopravy Liptovský
Mikuláš(1)

Peter Barilla - PEPLAST
PACKAGING(- -,
Liptovský Mikuláš,
03180)

Mgr. Mária Straková (tel.:
+421907447170, e-mail:
maria.strakova@pe-plast.eu)

za mesiac
(1200 - 3100)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie nákladného vozidla, zabezpečenie prepravy
tovaru na vopred určenej trase
- nakládka, vykládka tovaru
- starostlivosť o pridelené vozidlo (udržanie vozidla v dobrom technickom stave)

Vodič
nákladného
automobilu(1)

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

(tel.: 044/552 4248, e-mail:
cikova@liss.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič nákladného automobilu - skupina C

31

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonáva prácu vodiča, strojníka, pod a potreby
závozníka, pomocné práce na stredisku
Požadované osvedčenia/certifikáty: kurz kvalifikácie vodičov, psychotesty, lekárska
prehliadka, strojnícky preukaz pre kolesové nakladače - rýpadlá
aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava tovaru plachtovým
návesom alebo dodávkou v rámci EÚ.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič
nákladného
automobilu/
sťahovací
pracovník(1)

Golem services
s.r.o.(Okoličianska
824/, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(tel.: +421 905 895 467, e-mail:
info@stahovanie-golem.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vynáška/znáška nábytku, základná demontáž/montáž
nábytku, vedenie automobilu skup. B/C
Výberové konanie UPSVaR, dňa 22.08.2016 o 09:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.

Vodič
nákladného
motorového
vozidla,
kamiónu(3)

Šlauka - TRANSPOST,
s.r.o.(Budovate ská
467, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 903 804 764, e-mail:
info@slaukatransport.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; šofér medzinárodnej dopravy
podmienkou vodičské oprávnenie sk. B, sk. C+E

Vodič
vnútroštátnej
nákladnej
dopravy(1)

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

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

za mesiac
(800 - 1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

32

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného automobilu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodár kúrenár(4)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;
montáž rozvodov vody, kúrenia.
Výberové konanie UPSVaR, dňa 06.09.2016 o 09:00 hod. č.dv. 101, prineste si
životopis.

Vrtný
robotník/
stavebný
robotník(2)

HAGEOS, spol. s
r.o.(Nová 146, Uhorská
Ves, 03203)

(tel.: +421 903 506 773, e-mail:
hageos@hageos.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-SEP-16 ; pomocné práce pri obsluhe vrtnej súpravy, injektora a
pomocné stavebné práce

Výrobný
zámočník zvárač(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Všeobecný lekár
pre dospelých(3)

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

(tel.: +421 911 727 051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Všeobecný
lekár(1)

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

Erika Brathová (tel.:
+421918995771, e-mail:
erika.brathova@teamprevent.com
)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - preventívne lekárske prehliadky

Wellness
pracovník plavčík, masér(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; wellness pracovník - plavčík, masér,
- starostlivosť o wellness, obsluha hostí,
- osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti,
- iné kurzy výhoda
- pracovná doba - poobedná a víkendy

Zdravotná sestra
v zubnej
ambulancii(1)

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

(, e-mail: dschwarczka@pobox.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotná sestra v zubnej ambulancii

Zdravotná
sestra(2)

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

(tel.: 044/553 3327, e-mail:
ddlm@vuczilina.sk)

za mesiac
(750 - 850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

33

aspoň 2
roky

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke a zváračské práce pri výrobe zváraných zostáv
a podzostáv, príprava, zváranie a apretúra hotových výrobkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti klientom

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Zmenový
zámočník údržbár(1)

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

(tel.: +421 907 888 744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Zámočník(1)

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

(tel.: 044/552 4248, e-mail:
cikova@liss.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný zváračský preukaz

barman/ka(1)

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

(tel.: +421 911 544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

chladiar
klimatizačných
zariadení a
chladiacich
zariadení(1)

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

(tel.: +421 918 668 399, e-mail:
mdair@mdair.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie elektrických, chladiarenských prác na
klimatizačných a chladiacich zariadeniach, poprípade montážnych prác na
vzduchotechnických, filtračných zariadeniach

elektroinštalatér elektromontér(1)

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

(tel.: +421 905 649 135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk)

za mesiac
(550 - 750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebná vyhláška č. 508/2009 Z.z.
plat pod a dosiahnutých výkonov na pracovisku
prosíme o telefonické dohodnutie pohovoru, ktorý bude v pracovné dni medzi 9:00 11:00 v sídle firmy

expedient/ka(1)

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

(tel.: +421 907 888 234, e-mail:
lippek@lippek.sk)

dohodou (-)

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

hlavný čašník(2)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Závažná
Poruba , 03202)

(tel.: +421 905 377 377, e-mail:
penzion@zivka.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

hlavný/á
kuchár/ka(1)

Gymnázium Michala
Miloslava
Hodžu(Hodžova, 13,
03136, Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: +421 905 636 965, e-mail:
jedalen@gymlm.sk)

za mesiac
(450 - 550)

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

34

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske a zámočnícke práce
potrebný zváračský preukaz

Dátum nástupu: Ihneď ; triedenie a príprava hotových výrobkov na rozvozné linky,
nahrávanie objednávok a dodacích listov
práca na počítači - základy, dobrý zdravotný stav

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti
znalosť cudzích jazykov výhoda
Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava pokrmov z čerstvého mäsa, rýb a hydiny,
obsluha viacúčelových ve kokapacitných strojov a zariadení...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28
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Požadované
vzdelanie

kaderník/čka(1)

Jana
Purdiaková(Jánošíkovo
nábr. 1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 903 619 314, e-mail:
janka.tabita@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; strihanie, farbenie
do dlhoročného zabehnutého kaderníctva h adáme šikovnú kaderníčku s praxou
alebo na pomocné práce bez praxe

kuchár
pizzerista(2)

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

(tel.: +421 918 777 278, +421 44
520 90 20, e-mail:
riaditel@hotelbarbora.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pečenie pizze, po skončení upratanie kuchyne, dopĺňanie
zásob

kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; ovládanie etnickej kuchyne, t.z. ruskej, ukrajinskej,
litovskej, francúzskej
Výberové konanie na ÚPSVaR L.Mikuláš dňa 28.6.2016 o 9:00, č.d. 101
Je potrebné priniesť si životopis

kuchár(1)

Ivan Murdzik
I.K.Z.(Závažná
Poruba , 03202)

(tel.: +421 905 377 377, e-mail:
penzion@zivka.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti

lakýrnik(1)

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

(tel.: 044/5201 292, e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia realizovaná v rámci §54 - Cesta z kruhu
nezamestnanosti (pre evidovaných UoZ dlhšie ako 12 mesiacov)
lakovanie výrobkov práškovými farbami, nutná orientácia v technickej a
technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol,
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii

lekár urgentnej
medicíny(1)

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

(tel.: +421 44 5563 526, e-mail:
riaditelstvo@nsplm.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára na pracovisku urgentného príjmu

majster
odborného
výcviku pre
odbor
agromechanizáto
r opravár(1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Lipt.
Mikulas,Demanovska
cesta, 03101)

(tel.: +421 905 431 408, e-mail:
staronova@polytechnika.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; výučba praktického vyučovania v odbore
agromechanizátor opravár
pracovná pozícia realizovaná v rámci §54 (len pre evidovaných UoZ)
výberové koniainie v priestoroch školy v termíne 04/2016
doplnkové pedagogické minimum vítané
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

masérka
tradičnej thajskej
masáže(1)

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

(tel.: +421 940 740 061, e-mail:
katarinasabova5@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

mechanik v
pneuservise(1)

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

(tel.: +421 905 466 519, e-mail:
pneumototechnalm@stonline.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

murár/
obkladač(4)

J.M.H. s.r.o.(Martina
Rázusa 454, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: +421 903 786 325, e-mail:
hlinova@jmh.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

obsluha v
reštaurácii(1)

Tomáš Grygar(Nová
337, Liptovský Ján,
03203)

(tel.: +421 908 844 155, e-mail:
ukonika@ukonika.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v bare, pomoc v kuchyni
výhoda: ubytovanie pre personál + iné benefity

operačný
pracovník pultu
centrálnej
ochrany(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

pizziar(1)

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

(, e-mail: marek.simon@azet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava pizze
otváracia doba: pondelok - štvrtok: do 22:00, piatok - nede a: do 24:00

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

poisťovací
poradca Liptovský
Hrádok(2)

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

(tel.: +421 907 731 042, e-mail:
kmec@koop.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie poradenstva v oblasti kompletnej škály
poistných produktov,
konzultácia a analýza potrieb klienta s následným nájdením vhodného riešenia pri
výbere poistného produktu,
príprava poistných návrhov,
poskytovanie kvalitného servisu pre existujúcich aj potenciálnych klientov,
akvizičná činnosť – aktívne vyh adávanie nových klientov,
práca s databázou individuálnych klientov, vyh adávanie nových klientov,
budovanie vlastného obchodného tímu externých spolupracovníkov, ich pozitívna
motivácia a podpora v obchodnej činnosti,
sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov pre SLSP, a.s. Miesto
výkonu práce je kancelária v Liptovskom Mikuláši,
progresívna provízna forma odmeňovania.

poisťovací
poradca Liptovský
Mikuláš(2)

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

(tel.: +421 907 731 042, e-mail:
kmec@koop.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie poradenstva v oblasti kompletnej škály
poistných produktov,
konzultácia a analýza potrieb klienta s následným nájdením vhodného riešenia pri
výbere poistného produktu,
príprava poistných návrhov,
poskytovanie kvalitného servisu pre existujúcich aj potenciálnych klientov,
akvizičná činnosť – aktívne vyh adávanie nových klientov,
práca s databázou individuálnych klientov, vyh adávanie nových klientov,
budovanie vlastného obchodného tímu externých spolupracovníkov, ich pozitívna
motivácia a podpora v obchodnej činnosti,
sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov pre SLSP, a.s. Miesto
výkonu práce je kancelária v Liptovskom Mikuláši,
progresívna provízna forma odmeňovania.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

pomocná sila do
kuchyne upratovač/ka(1)

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

(, e-mail: marek.simon@azet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

pomocná sila v
kuchyni(1)

AVANS
s.r.o.(Liptovský
Hrádok , 03301)

(tel.: +421 44 5207 712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

pomocná sila v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni,

pomocná sila v
kuchyni(1)

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

(tel.: +421 911 544 448, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; umývanie riadov, upratovanie priestorov a kuchyne

pomocné práce v
salóne(1)

Božena Kováčová KAROLÍN(Kollárova
3588, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 918 170 130, e-mail:
kovacova.bozka@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovná pozícia pre zdravotne ťažko postihnutých

pomocný
kuchár/ka(1)

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

(, e-mail: marek.simon@azet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; otváracia doba: pondelok - štvrtok: do 22:00, piatok nede a: do 24:00

strihač/ka vývojár/ka(1)

Liptov-Scandic,
s.r.o.(Pálenica 54/81,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: +421 911 156 246, e-mail:
andrej@liptov-scandic.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; strihanie látky/kože pod a strihu sedacích súprav, vývoj
nových strihov/šablón pod a konceptu alebo produktu
vyžaduej sa dobrá predstavivosť a vytrvalosť

strážny a
bezpečnostný
pracovník - člen
zásahovej
jednotky(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie reštauračných priestorov, pomocné práce
otváracia doba: pondelok - štvrtok: do 22:00, piatok - nede a: do 24:00

aspoň 5
rokov

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; pravá ruka kuchára pri príprave jedál, varenie
zamestnaneckej stravy, umývanie riadov, udržovanie poriadku v kuchyni

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v zásahovej jednotke
potrebný preukaz odbornej spôsobilosti typ S, bezúhonnosť, spo ahlivosť, vodičský
preukaz typu B s praxou, zbrojný preukaz výhoda

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

tesár(2)

J.M.H. s.r.o.(Martina
Rázusa 454, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: +421 903 786 325, e-mail:
hlinova@jmh.sk)

výška
zárobku za
mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

vodič MKD(1)

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

(tel.: +421 915 887 777, e-mail:
pamatrans@stonline.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; preprava tovaru v SK - CZ. SK - SK.
požadované vodičské oprávnenie C,E
sobota - nede a VOĽNO!!!

vodič MKD(4)

Hoško, a.s.(SNP 220,
Podtúreň-Roveň,
03301)

(tel.: +421 911 932 880, e-mail:
ria@hosko.eu)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vodičský preukaz skupiny E nevyhnutný, kvalifikačná
karta vodiča, tachografová karta, psychická a zdravotná spôsobilosť vodiča, register
trestov bez záznamu, prax minimálne 1 rok v medzinárodnej doprave, skúsenosti s
colným vybavením výhodou

vodič auta s HR
na odvoz dreva(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

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

všeobecný lekár
pre dospelých(3)

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

(tel.: +421 911 727 051, e-mail:
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

zdravotná
sestra(1)

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

(tel.: +421 917 263 148, e-mail:
hamam.stomatologia@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie práce v pracovnej pozícii - zdravotná sestra
pracovný pohovor - u zamestnávate a
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
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(počet miest)
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prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

zdravotná
sestra(5)

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

(tel.: +421 44 5563 504, e-mail:
riaditelstvo@nsplm.sk)

dohodou (-)

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

zubný asistent(1)

Smiles Dental
s.r.o.(Jánošíkovo
nábrežie 2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 905 650 548, e-mail:
smilesdentalsro@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Údržbár(1)

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

(tel.: +421 907 672 295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár
všeobecná znalosť elektroinštalácie, skúsenosť s prevádzkou vodných čerpadiel a
sáun v hotelových zariadeniach,
Podmienka: preukaz na vedenie prac.strojov (UNC)

Úprava a
predúprava
usní(2)

NICOLAUS
LEATHER,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: +421 903 540 351, e-mail:
info@nicolausleather.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; namiešanie chemických prípravkov a farieb na výslednú
apretúru na vrchové striekanie koží, študijný odbor: chemická SPŠ/chemické SOU,
požadovaná prax v odbore vítaná

Účtovník/čka(1)

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

(tel.: +421 903 310 488, +421 44
5223 242, e-mail:
piovarci@sedoza.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; práca sestry na lôžkových oddeleniach nemocnice

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie podvojného účtovníctva, DPH, mzdy
požaduje sa znalosť ekonomických zákonov, precíznosť, spo ahlivosť

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28
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pracoviska)
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čalúnnik(1)

Bianca,
s.r.o.(Revolučná
754/18, Liptovský
Mikuláš, 03105)

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čalúnenie sedacích súprav

Čašník /
servírka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník /
čašníčka(2)

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

(tel.: 0911 544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí, práca s pokladňou, účtovanie, príprava
pracoviska,

Čašník(1)

SevenReal s. r. o.(Nižná
Boca 12, Nižná Boca,
03234)

Marcel Hudek (tel.:
+421901921023, e-mail:
penzionbocorka@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Čašník(1)

Tomáš Grygar(Nová
337, Liptovský Ján,
03203)

Tomáš Grygar (tel.:
+421908844155, e-mail:
ukonika@ukonika.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha.

Čašník(2)

Zuzana
Danielčáková(Koliba
Holica , Huty 227,
Huty, 02732)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník,
servírka(1)

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

(tel.: +421 948 444 550, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Čašník,
servírka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a servis jedál, nápojov v reštaurácii
potrebný zdravotný preukaz

Čašník,
čašníčka(2)

Vampiria, s. r.
o.(Borbisova 8,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Milan Brehovy (tel.:
+421911444798, e-mail:
milan.brehovy@pivnapohotovost.
com)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; nápln práce pri uvodnom rozhovore

Čašník/
barman(1)

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

(tel.: +421 918 777 278, e-mail:
riaditel@hotelbarbora.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, práca s registračnou
pokladňou, pomocné práce v rodinnom penzióne. Miesto výkonu práce: Penzión
Bocorka Nižná Boca.

Dátum nástupu: Ihneď ; objednávanie zákazníkov a výdaj jedál a nápojov, udržuje
čistotu na pracovisku
potrebná samostatnosť, komunikácia, flexibilita,
kultivovaný prejav, manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, ochota pracovať v prípade
potreby nadčas, zodpovednosť

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28

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

Kontakt u zamestn.

Čašník/
servírka(1)

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

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

Čašník/
servírka(2)

Emil Hruboš
PENZION
BOROVEC(Velké
Borové 118, 02746)

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

Čašník/
čašníčka(1)

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

Čašník/
čašníčka(1)
Čašník/
čašníčka(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

za hodinu (od
3.5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výhoda - vyučený v odbore,

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník / čašníčka,

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník/
čašníčka(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217,
Žiar, 03205)

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

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

Čašník/
čašníčka(2)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v hotelovej reštaurácii, apres SKI bare,

Čašník/
čašníčka(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Čašník/čka(1)

Branislav
Javorka(Partizánska
Ľupča 110, 03215)

(tel.: +421 908 096 052, e-mail:
brano.javorka@gmail.com)

dohodou (-)

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

Čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 907 880 714)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príjem objednávok, obsluha hostí, príprava rajónu,
príprava teplých a miešaných nápojov

Čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 918 524 521, e-mail:
palajovakatarina@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v reštaurácii
osobný pohovor v Restaurant VEŽA najlepšie od 10hod- 11hod. (prineste si
životopis)

44

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné ppáce a nosenie jedál počas obedov

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o plynulý chod reštaurácie a baru, obsluha
zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou, aktívny
predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a
nápojov

aspoň 2
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 19.08.2016 o 07:28
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Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

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

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

Čašníčka(1)

Arcade group, s. r.
o.(Garbiarska 4251,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Radoslava Kanderová (tel.:
+421908079943, e-mail:
Arcaderk@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, obsluha registračnej pokladne,
obsluha výherných prístrojov, vyplácanie výhier.

čašník(1)

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

(tel.: +421 905 271 637, e-mail:
matradelm@gmail.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný zdravotný preukaz, hygienické minimum

čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 905 473 333, e-mail:
urbanec@garnetpeers.com)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; znalosť cudzích jazykov - výhoda, znalosť WORD, EXCEL
- výhoda

čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 917 761 964)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 911 544 447, e-mail:
polakova@hoteljanosik.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, práca s pokladňou, čistota a poriadok
na pracovisku

čašník/čka(1)

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

(, e-mail: marek.simon@azet.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; otváracia doba: pondelok - štvrtok: do 22:00, piatok nede a: do 24:00

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 19.08.2016
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(počet miest)
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čašník/čka(1)

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

(tel.: +421 905 622 095)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, výčap
piva, obsluha v prevádzke a na letnej terase.
Pracovná pozícia realizovaná v rámci §51a (len pre evidovaných UoZ)

Šička(3)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie výrobkov z kože, koženky a textilu.
Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať elektronicky spolu so životopisom.
VK sa uskutoční dňa 13.04.2016 o 8:00 hod. v priestoroch v.d. Ďumbier, Družstevná
5, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Šička, krajčírka,
resp. vyučená
kožušníčka(1)

KZLM-TILIA, spol. s
r.o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Anna Halahijová (tel.:
+421903065704, e-mail:
rukavice@tilia.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie kožených rukavíc.

Špecialista
marketingových
analýz a
prieskumu
trhu(1)

JUDr. Peter Plch ŽIARAN Realitná a
obchodná kancelária(J.
D. Matejovie 542,
Liptovský Hrádok 1,
03301)

(tel.: 0911 897 834, e-mail:
pemireal@centrum.sk)

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu v
oblasti sprostredkovania realitnej činnosti so zahraničím,
Vyžaduje sa komunikácia v písomnej a verbálnej forme,
Výberové konanie dňa 8.4.2016, čas: 9:00, miesto: sídlo kancelárie,

Špecialista pre
predaj poistných
produktov a
služieb(2)

Tatiana
Ortutayová(SNP 114,
Liptovský Hrádok,
03301)

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

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj poistných produktov a služieb (prípadne predaj
úverov a stavebného sporenia). Miesto výkonu práce j v Liptovskom Hrádku a
okolí.

Špecialista
technológ v
potravinárskej
výrobe(1)

PROTEIN SLOVAKIA
a.s.(Priemyselná 1 ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 905 495 459, e-mail:
proteinslovakia@gmail.com)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba hovädzieho kolagénu (vláknitý a práškový),
laboratórna kontrola produktov,
nutná prax na obsluhu strojov na výrobu kolagénu a prax pri výrobehovädzieho
kolagénu

Špecializovaný
predajca
elektronáradia
BOSH a tovaru
pre remeslo a
priemysel(1)

Ing. Ivan Vavrovič
LIPTOVCONSULT(K
omenského 1931/18,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

(tel.: +421 903 801 985, e-mail:
vavrovic@isternet.sk)

za mesiac
(700 - 850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj, objednávanie a preberanie tovaru, práca s
pokladňou, technické poradenstvo a odborné konzultácie so zákazníkom, skladová
evidencia

Šéfkuchár(1)

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

(tel.: +421 918 777 278, e-mail:
riaditel@hotelbarbora.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a výdaj jedál
potrebná samostatnosť, lojalita, ochota pracovať v prípade potreby nadčas,
zodpovednosť, komunikácia, organizovanie a plánovanie práce, tímová práca,
tvorivosť
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

školský
logopéd(1)

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

(tel.: +421 44 5523 735, e-mail:
spojenaskola@centrum.sk)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

špecializovaný
predajca
elektronáradia
BOSCH a potrieb
pre
remeselníkov(1)

Ing. Ivan Vavrovič
LIPTOVCONSULT(K
omenského 18, Lipt.
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 903 801 985, e-mail:
vavrovic@isternet.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; špecializovaný predajca elektronáradia BOSCH a potrieb
pre remeselníkov
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