Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Administrátor(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Advokátsky
koncipient(1)

JUDr. Dušan
Janči(Garbiarska 695,
Liptovský Mikuláš,
03101)

JUDr. Dušan Janči (tel.:
+421445514164, e-mail:
dusan.janci@gmail.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

1

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia so zákazníkom v Rumunskom jazyku

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01-MAR-17 ; - Vypracovanie právnych dokumentov, najmä
podaní, návrhov, zmlúv, analýz zmluvných vzťahov, právnych analýz a rozborov,
žalôb, vyjadrení, žiadostí, protokolov a i.,
- osobné vybavovanie klientov a pridelenej agendy,
- komunikácia s príslušnými súdmi, orgánmi verejnej moci, fyzickými/právnickými
osobami,
- administratívne úkony súvisiace s vedením spisov klientov,
- kontrolovanie správnosti postupu v jednotlivých prípadoch a návrh ďalšieho
postupu,
- sledovanie legislatívnych zmien,
- účasť na pojednávaniach (len v prípade zapísaného koncipienta) a rokovaniach,
- nahliadanie do súdnych a iných spisov
- vykonávanie porád s klietami vo väzbe/výkone trestu odňatia slobody,
- účasť na úkonoch trestného konania v prípravnom konaní,
- iné úlohy súvisiace s poskytovaním právnych služieb klientom advokátskej
kancelárie pod a pokynov zamestnávate a.
Dátum nástupu: Ihneď ; aranžovanie kvetov, starostlivosť o kvety,
pracovná pozícia realizovaná v rámci §54 Praxou k zamestnaniu ( len pre
evidovaných UoZ ),
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Asistent/ka pre
zahraničný
obchod a
export(1)

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

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

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

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

Autoelektrikár automechanik(1)

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

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

za mesiac
(400 - 800)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Autoelektrikár(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Autoklampiar(1)

Autoservis AES,
s.r.o.(Štefánikova 2317,
Lipt. Mikulá, 03101)

(tel.: 0905 309 055, 044/5521 214,
e-mail: lrakyta@autoservisaes.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava karosérií po havárii - zváranie
zváračský preukaz podmienka

Automechanik(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

2
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Automechanik(1)

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

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

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)

Barman(2)

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

Barman,
čašník(1)

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy automobilov

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

(, 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

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/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

Brúsič(1)

HACO, a.s.(ul.1.mája
1850 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; brúsenie súčiastok na gu ato na klasickej brúske
v prípade vážneho záujmu možnosť zaučenia

Chovate
hovädzieho
dobytka(2)

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

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

za mesiac
(500 - 800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

3

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01-JAN-17 ; - kŕmenie, čistenie, pasenie a ošetrovanie HD
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Chyžná upratovačka(4)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná(1)

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

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Chyžná(1)

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

(tel.: 0903 254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Chyžná(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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)

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

(tel.: +421 907 672 291, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná

Dojič kráv(2)

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

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

za mesiac
(500 - 800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01-JAN-17 ; Dojič kráv zabezpečuje komplexnú a odbornú
starostlivosť o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok,
zdravot.stavu zvierat a zdravotného stavu vemena. Sleduje hygienickú nezávadnosť
mlieka.

Dojič/dojička(1)

Po nohospodárske
družstvo
Východná(Východná
465, 03232)

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

dohodou (-)

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

4

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov
hotela.
Bezúhonnosť dokladovaná aktuálnymi Výpisom z registra trestov, zodpovednosť.
Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a profesného životopisu uchádzača
poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk
Dátum nástupu: Ihneď ; 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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, spoločných priestorov

Dátum nástupu: 01-MAR-17 ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie
ruje, starostlivosť o poriadok v dojárni
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup
prax vítaná
práca na zmeny: 04:00-8:00, 12:00-16:00, 20:00-24:00
Výberové konanie bude dňa 06.12.2016 o 9,00 hod. na ÚSPVaR Liptovský Mikuláš,
pracovisko Liptovský Hrádok, zasadacia miestnosť v budove polikliniky 1. posch.
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Dojič/ka kráv(2)

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

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

Elektrikár/
Elektromontážni
k(1)

HACO, a.s.(ul.1.mája
1850 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

Elektromontážni
k(1)

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

Elektroprogramá
tor(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

za hodinu (od
3.2)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce pod a konštrukčnej dokumentácie
a elektrických schém,
Elektrické zapájanie rozvádzačov pre riadenie zariadení,
Oživenie a skúška zariadení,
Vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov

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

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

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Tvorba softvéru pre PLC a HMI systémy
- Tvorba softvéru pre priemyselné roboty ABB
- Navrhovanie a realizácia automatizovaných výborných procesov
- Spracovávanie podkladov pre zapájanie el. zariadení
- Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu
- Tvorba technickej dokumentácie
- Oživovanie zariadení a uvádzanie zariadení do prevádzky
- Skúšky a testy zariadení a liniek

Elektrotechnik(1
0)

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

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

za mesiac
(567 - 600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 14-DEC-16 ; Ukončené stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v
študijnom odbore elektrikár.

F&B Manager(1)

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

Dušan Hrúza (tel.:
+421904673604, e-mail:
recepcia@ostredok.sk)

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

5

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv v tandemovej dojárni - ranné a večerné
dojenie
aspoň 2
roky

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za chod reštaurácie a kuchyne
- objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru
- fyzická kontrola skladových zásob (inventarizácia)
- komunikácia s dodávate mi
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Fyzioterapeut(1)

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

Gastroenterológ Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš(1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(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

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Hlavný kuchár(2)

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

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

za mesiac
(700 - 900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava ázijských špecialít
zostava jedálneho lístka

Horizontár(1)

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

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

za hodinu (od
3.2)

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

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

Horizontár(1)

TEPRON spol. s
r.o.(Palugyayho 777,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Drahomír Hollý (tel.:
+421903802958, e-mail:
d.holly@tepron.sk)

dohodou (-)

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

6

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; fyzioterapeut - samostatná rehabilitačná práca na úseku
liečebnej telesnej výchovy,

6 alebo
viac
rokov

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba súčiastok pod a výkresovej dokumentácie na
horizontke WH 10 CNC

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Inštruktor
zábavných aktivít
v Lyžiarskej
škole(2)

Tatry mountain
resorts,
a.s.(Demänovská
Dolina 71, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Tvorba a organizovanie pestrej, zábavnej animácie,
kreatívnych súťaží, animačných hier pre deti a dospelých v Lyžiarskej škole.
Potrebná fyzická zdatnosť, byť dobrý lyžiar, organizačné schopnosti, samostatnosť,
kreativita, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, teamový hráč, flexibilita,
dobrý zdravotný stav a dobrý vzťah k deťom.
Iniciatívnosť, komunikatívnosť, pamäť, pozornosť, predstavivosť.

Klientsky
pracovník na
pošte - Liptovský
Hrádok(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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.

Konštruktér strojár(1)

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

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

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie konštrukčného riešenia výrobkov,
komponentov a zostáv.
Vypracovanie výkresovej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie.
Projektovanie a kreslenie pod a zadaných špecifikácií.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59
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vzdelanie

Požad.
prax
aspoň 1
rok

Popis miesta

Konštruktér(1)

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

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

dohodou (-)

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ; poslať životopis,
predložiť čistý výpis z registra trestov,
mať platný zdravotný preukaz,

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 - Jasná,
Hotel
Ostredok***(3)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na pozíciu
kuchár na TPP/dohoda/brigádne.
Prax nutná aspoň 1 rok.
Zamestnanecké ubytovanie zdarma + iné benefity.

Kuchár Pizzerista(1)

MA-MI PUB s.r.o.(K
stanici 503/2a,
Podtureň, 03301)

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

za mesiac
(800 - 1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava pizze.

Kuchár na
TPP(1)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(2049 2049,
Liptovský Ján, 03203)

Katarína Ilavská Budová (tel.:
+421911290753, e-mail:
riaditel@alexandrawellnesshotel.s
k)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Samostatný kuchár.

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,
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Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava konštrukčných návrhov strojov a zariadení,
spracovanie výkresovej dokumentácie v programe Inventor.

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pre hotelových hostí.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59
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pracoviska)
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
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Popis miesta

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(2)

LIPTOVIA,
a.s(Magurka 23,
Partizánska Ľupča,
03215)

Ing. Tatiana Huttová (tel.:
+421905866654, e-mail:
huttova@gmail.com)

dohodou (-)

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

Kuchár/
kuchárka
(Jasná)(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

Kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 915 076 682, e-mail:
hnguyendinh190@gmail.com)

za mesiac
(600 - 700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie azíjských jedál, znalosť korenín v pôvodnom
jazyku a ich používanie.

Kuchár/ka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne

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
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aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

Dátum nástupu: Ihneď ; práce na horskej chate - varenie, obsluhovanie, drobné
údržbárske práce

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 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Kuchár/ka(1)

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

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

za mesiac
(433 - 450)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Kuchár/ka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava denného menu, slávnostných menu, Ala Card,
príprava raňajok a večerí pre ubytovaných hostí

Kuchár/ka(2)

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

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

dohodou (-)

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

6 alebo
viac
rokov

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár/ka(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Kuchár/ka(2)

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

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

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár/kaPizzérista(1)

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

(tel.: +421 907 397 367, e-mail:
dorato.lm@gmail.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál, vydávanie jedál,
zdravotný preukaz, hygienické minimum - výhodou, nie podmienkou

Lekár Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš(1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ;

Lekár RLP(1)

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

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Manažér(2)

Jozef Baláž(Štúrova
1968, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Jozef Baláž (tel.:
+421905572090, e-mail:
ozojteza@gmail.com)

za mesiac
(405 - 2000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Manažér/ka
hotela(1)

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

(tel.: +421 903 414 948)

dohodou (-)

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

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

Masér/ka(1)

JaMa SK
s.r.o.(Ráztocká 21,
Liptovský Mikuláš,
03105)

(tel.: 0911 151 905, e-mail:
paprciakovakristina@gmail.com)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Wellness - masáže

Mechanik v
pneuservise(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pneuservisná činnosť, drobné opravy, výmena filtrov, oleja
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6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár RLP.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Montážnik(2)

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

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

Nastavovač CNC
strojov vo výrobe
plastov(1)

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

Obchodný
zástupca pre
predaj inzercie(1)

Obchodný
zástupca(1)

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za hodinu (od
3)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov pre vstrekovanie plastov,
základná údržba vstrekovacích nástrojov.
Údržba a riadenie foriem.
Požadovaná prax - aspoň 2 roky

Petit Press, a.s.(Nám.
oslobodite ov 32,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Miroslav Imrich (tel.:
+421903476068, e-mail:
miroslav.imrich@petitpress.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyh adávanie a starostlivosť o marketingové potreby
klientov zo zvereného regiónu,
- predaj inzercie do novín MY Liptovské noviny, ECHO a na regionálnu
webstránku www.nasmikulas.sk a www.nasruzomberok.sk,
- sledovanie konkurencie,
- podpora pri inováciách produktov.

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

(tel.: +421 918 485 863, 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,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
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Dátum nástupu: Ihneď ; montáž komponentov do strojov na výrobnej linke

Dátum nástupu: Ihneď ; aktívne vyh adávanie nových klientov, dohadovanie
termínov stretnutí s klientami a obchodnými partnermi, prezentácia spoločnosti,
navrhovanie cenových ponúk a výber správnych produktov a riešení pre zákazníka,
zabezpečovanie predaja, vytváranie objednávok, poradenstvo, služobné cesty,
monitoring konkurencie
prax v oblasti predaja výhodou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59
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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

Obsluha
práčovníckych
strojov(2)

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

(tel.: +421 905 945 229, e-mail:
lipra@lipra.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Opatrovate /ka(1)

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

(tel.: +421 44 5570 842, e-mail:
info@royalcare.sk)

za mesiac
(405 - 650)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie sociálnej služby odkázaným osobám
Opatrovate ský kurz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, zodpovednosť, pracovitosť

Operátor výroby
- NC strojov
dierovanie(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 (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha dierovacích strojov TRUMPF, nutná orientácia v
technickej a technologickej dokumentácii,
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v
nepretržitej prevádzke
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozíci

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
- brúsič(1)

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

(tel.: 044 5201292, e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie kovov, výrobkov po zváraní, nitovanie, práca s
ručným pneumatickým náradím.
Nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať
systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v 1 - zmennej prevádzke,
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii.

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 ; pranie a manglovanie bielizne, ručné žehlenie bielizne,
práčovnícky servis
krajčírske znalosti alebo znalosti v odbore textilu sú výhodou, slušné vystupovanie,
samostatnosť, predpoklad učiť sa nové veci, pracovný životopis

obsluha NC dierovacích strojov TRUMPF
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Operátor výroby
- lakýrnik(1)

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

(tel.: 044 5201292, e-mail:
minarikova.marta@teslalh.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Operátor výroby
- obsluha linky na
výrobu profilov,
hob ovaného
materiálu(1)

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

(tel.: 044 5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Operátor výroby
- triedenie
gu atiny(1)

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

(tel.: 044 5207011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na kvalitatívnu sortimentáciu gu atiny.
Ukončené stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore: drevár, lesník.
Požadovaná prax - 2 roky.

Operátor výroby
- zámočnícke
práce(4)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Operátor
výroby(2)

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

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

za hodinu (4 5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 02-JAN-17 ; Obsluha vysekávacích a ohraňovacích CNC lisov.
Ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore strojár.

Operátor/ka
kožiarskej
výroby(13)

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

(tel.: 044 5477160, e-mail:
s.tomkova@slovtan.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení pri úprave a predúprave
hovädzích a klokaních koží.

Operátor/ka
výroby - obsluha
CNC strojov(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústružníckych automatov, CNC strojov,
obrábanie odliatkov
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lakovanie výrobkov práškovými farbami 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.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na výrobu profilov, hob ovaného materiálu,
plošných lepených dielcov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Ošetrovate
hospodárskych
zvierat(1)

Po nohospodárske
družstvo
Východná(Východná
465, 03232)

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: 01-MAR-17 ; starostlivosť o zvieratá, preháňanie zvierat,
starostlivosť o poriadok v maštali
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup
prax vítaná
práca na zmeny: 06:00-18:30 a 18:00-6:30
Výberové konanie bude dňa 06.12.2016 o 9,00 hod. na ÚSPVaR Liptovský Mikuláš,
pracovisko Liptovský Hrádok, zasadacia miestnosť v budove polikliniky 1. posch.

Ošetrovate
oviec(3)

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

(tel.: 0903 285 389)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pedagogický
zamestnanec učite /ka
materskej
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 (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický zamestnanec v materskej škole
Pracovný pomer na dobu určitú - počas zástupu MD
Výberové konanie dňa 15.12.2016 o 13:00 hod, kancelária zástupkyne riadite ky
školy

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

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

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

dohodou (-)

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

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

Pegagogický
zamestnanec v
literárnodramatickom
odbore(2)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, dochví nosť,
cie avedomosť, flexibilita, kreativita a ochota pracovať.
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Plavčík(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o klientov wellness centra. Starostlivosť o
bazény.

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 ;

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
kuchyňe(1)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(2049 2049,
Liptovský Ján, 03203)

Katarína Ilavská Budová (tel.:
+421911290753, e-mail:
riaditel@alexandrawellnesshotel.s
k)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni

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)

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.

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pomocná sila v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čistenie a údržba kuchyne a kuchynského zariadenia,
dodržiavanie predpisov, príprava studenej kuchyne
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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(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

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

Pomocník v
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie

Pomocný
inštruktor
lyžovania/
snowboardingu(5
)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Pomocný kuchár
- pomocník v
kuchyni(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Pomocný
kuchár(1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky
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aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne.

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Pomocné práce pri vyučovaní lyžovania a
snowboardingu pod a dohodnutých metodík a pravidiel a s cie om podpory
inštruktora v rámci dodržania garancie odbornosti.
Potrebná fyzická zdatnosť, byť dobrý lyžiar, zodpovednosť, organizačné schopnosti,
tímový duch, príjemné vystupovanie, práca pod doh adom inštruktora.
Komunikatívnosť, spo ahlivosť, sebaistota, zodpovednosť, asertivita.
Výhodou platná licencia učite a lyžovania
Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni

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 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný
kuchár(2)

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

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

dohodou (-)

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

Pomocný
kuchár(3)

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

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

dohodou (-)

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

Pomocný
kuchár(4)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný
kuchár(4)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný
kuchár/ka(1)

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

(tel.: +421 911 489 946)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné
teplé i studené produkty a pokrmy.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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(2)

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

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

dohodou (-)

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

Pomocný
kuchár/ka(2)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Hotel Bystrina
23, Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: +421 903 500 659, e-mail:
spircova@hotelbystrina.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál pod a jedálneho lístka, zodpovednosť za ich
kvalitu, dodržiavanie stanovených technologických postupov a noriem

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
čašník/pomocná
servírka(3)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov.
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií
časšníka, práca pod dozorom čašníka.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

Pomocný
čašník/pomocná
servírka(4)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov.
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií
časšníka, práca pod dozorom čašníka.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).
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aspoň 6
mesiacov

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Pomocný
čašník/pomocná
servírka(4)

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

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

dohodou (-)

Pomocný
čašník/pomocná
čašníčka(2)

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

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

Pracovník herne Krupiér /
čašník(1)

103 club, s.r.o.(SNP
321, Liptovský Hrádok,
03301)

Pracovník na
moste(2)

Pracovník
obsluhy strediska
registrácie
poplachov
(obsluha pultu
centrálnej
ochrany)(1)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri
výbere jedál a nápojov.
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií
časšníka, práca pod dozorom čašníka.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).

dohodou (-)

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

aspoň 6
mesiacov

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

Ing. Lenka Kopecká (tel.:
+421911336677, e-mail:
obchod@magicclub.sk)

dohodou (-)

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

Janka Šimková JAMAT(mala 1,
Podtureň, 03301)

Janka Šimková (tel.:
+421903732553, e-mail:
jankasimkova@centrum.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

(tel.: 0911 488847, e-mail:
hdtech@hdtech.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zákazníkov baru,
- práca s pokladňou,
- obsluha výherných hracích prístrojov, videolotérii,
- práca v mladom kolektíve, fyzicky nenáročná,
- príjem kurzových stávok,
- práca v dynamicky rastúcej spoločnosti.
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; práca na moste /ríms/

Dátum nástupu: 01-FEB-17 ; Aktívne sledovanie strážených objektov na
obrazovkách prostredníctvom inštalovaných kamier.
PM je vhodné pre občana so ZP.
Podmienkou je odborná spôsobilosť - držite preukazu typu "S" pod a zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
bezúhonosť a spo ahlivosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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)

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,

Pracovník
prevádzky/
obchodu(1)

Kaufland Slovenská
republika
v.o.s.(Demänovská
cesta 745, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 44 5474 930, e-mail:
sk2520pe@kaufland.sk)

za mesiac (od
495)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovník v pokladni

Pracovník v
bufete(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 ; Pracovník v bufete
predaj v bufete, práca s registračnou pokladňou, výroba langošov.

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

Pracovník vo
výrobe(1)

MI-PAL(A.Bernoláka
14 , Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: +421 904 669 396, e-mail: mipal@mi-pal.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba oba ového materiálu z dreva (palety, paletové
nadstavby, atď.) pílenie, hob ovanie

Predajca(1)

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

Jana Uhrinová (tel.:
+421514891047, e-mail:
sekretariat@kamenarstvoispa.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie cenových ponúk, plánovanie a riadenie,
obchodná činnosť na predajni - komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o
predajňu, predaj, fakturácia, práca s RP, marketingové aktivity, reklama.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)
Predajca(1)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
MERKUR
SLOVAKIA,
s.r.o.(Kamenné pole
4554/6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

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

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj záhradnej, lesnej a po nohospodárskej techniky a
el. ručného náradia
- skladanie strojov a predvedenie stroja pri predaji
- objednávanie a predaj náhradných dielov
- vedenie skladu
- práca s PC, internetom, znalosť práce v exceli a worde
- sú vyžadované min. základné technické znalosti, znalosti spa ovacích motorov,
elektromotorov, poznať sortiment, sledovať dopyt a ponuku
- pracuje sa aj v soboty 8:00 - 12:00 od apríla do septembra
Termín výberového konania na ÚPSVaR LM upresníme.

Predavač/ka
chovate ských
potrieb Tatrapet shop L.
MIKULÁŠ(1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Kamenné pole
4556/8, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Predavač/ka na
úseku lahôdok Liptovský
Mikuláš(4)

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

Andrea Zemčáková (tel.:
+421911022283, e-mail:
a.zemcakova@billa.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • predaj, komunikácia a starostlivosť o našich zákazníkov
• odborné poradenstvo
• práca s pokladňou
• plnenie cie ových ukazovate ov
• preberanie a vystavenie tovaru (merchandising)
• objednávanie tovaru, návrhy a podnety na nové produkty
• starostlivosť o zvieratá
• udržiavanie poriadku na predajni
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha zákazníkov na úseku lahôdok,
- obsluha teplého a studeného pultu,
- úprava a vzh ad vitrín,
- dokladanie tovaru,
- obsluha nárezových strojov,
- vykonávanie inventúry na úseku lahôdok.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Predavač/ka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš - Podbreziny

Predavač/ka(1)

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

(tel.: 0908 915856, e-mail:
sporubenova@lippek.sk)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru konečnému spotrebite ovi
Miesto výkonu práce Liptovský Mikuláš - nočný predaj

Predavač/ka(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
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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(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

Predavač/
predavačka(3)

Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA Lippek k.s.(Fraňa
Krá a 487, Liptovský
Hrádok, 03301)

(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

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
elektrikár(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, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; elektrikárske práce, opravy a odstraňovanie porúch
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pod a § 22 Vyhlášky MPSVaR
SR č. 718/2002 Z.z.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Projektant
TZB(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie projektovej dokumentácie
Miesto výberového konania: ÚPSVaR Liptovský Mikuláš č. d. 101 dňa 16.12.2016 o
9,00 hod.

Recepčná/
recepčný(1)

KLAR, s.r.o.(1.mája
117, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Katarína Glavová (tel.:
+421903640471, e-mail:
hotel@klar.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s hosťami, vybavovanie rezervácií, práca s
pokladňou v 3* hoteli KLAR v Liptovskom Mikuláši. Zastupovanie počas materskej
dovolenky.

Recepčný/ná(1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

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

Recepčný/ná(1)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Recepčný/ná(1)

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

(tel.: 0948 444990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za návrh a implementáciu marketingovej
stratégie hotela.
Vytvára a spolupodie a sa na tvorbe nových produktov hotela, pripravuje a
realizuje propagačné a reklamné aktivity hotela.

Referent
opatrovate skej
služby(1)

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

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

dohodou (-)

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 5
rokov

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

Riadiaci
pracovník
(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

Robotník do
výroby krmív(2)

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

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálu do výroby krmív, znalosť komodít
Prax vítaná

Robotník/čka do
baliarne(2)

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

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálu do výroby krmív, znalosť komodít,
Prax vítaná
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

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

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Sekretárka/
Asistentka
riadite a(1)

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

(tel.: +421 918 485 863, e-mail:
michal@reming-sk.com)

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia s nie slovenskými obchodnými partnermi v
spolupráci s CEO, vyjednávanie obchodných podmienok, objednávanie tovaru,
obchodná korešpondencia, koordinácia logistickej činnosti, vytváranie analýz,
štatistík a prognóz, služobné cesty

Servis výťahov(2)

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Servisný
technik(1)

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

(tel.: 0905 193895, e-mail:
matuska@imafex.sk)

za mesiac (od
450)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Servis a montáže pripojení klientov spoločnosti IMAFEX,
požadujeme vzdelanie elektrotechnického smeru, samostatnosť, flexibilitu, technické
myslenie, manuálna zručnosť, odborná spôsobilosť na činnosti na EZ pod a § 21.

Sestra Liptovská NsP,
Liptovský
Mikuláš(10)

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

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

za mesiac
(695 - 824)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotnícke služby
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)
Skladník /
Pomocný
skladník(2)

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
PYROTECHNIK,
s.r.o.(Roveň 215,
Liptovský Hrádok,
03301)

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

Mzda - forma
(od-do)
za mesiac
(550 - 700)

Požadované
vzdelanie
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme univerzálnych pomocných skladníkov /
skladníkov, ktorí majú radi fyzickú prácu v sklade a chcú sa starať o prijímanie a
expedovanie tovaru v LIPTOVSKOM HRÁDKU.
NÁPLŇ PRÁCE:
- príprava skladových priestorov pre uskladnenie tovaru
- uskladnenie prijatého tovaru od dodávate a
- kontrola tovaru
- príprava balíkov tovaru pod a predlohy na jednotlivé prevádzky
- nakladanie tovaru do áut na rozvoz
- udržovanie poriadku v sklade
- pomoc pri inventurách skladu
- dodatočné práce: čistenie a oprava obchodného zariadenia, údržba priestorov
spoločnosti, akéko vek iné práce stanovené vedúcim skladu
ZODPOVEDNOSŤ:
- za včasné a bezchybné pripravenie balíkov tovaru
- za včasné a úplné vyexpedovanie balíkov zo skladu
- za poriadok v sklade

Skladník /
Pomocný
skladník(2)

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

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

za mesiac
(550 - 700)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme univerzálnych pomocných skladníkov /
skladníkov, ktorí majú radi fyzickú prácu v sklade a chcú sa starať o prijímanie a
expedovanie tovaru v LIPTOVSKOM HRÁDKU.
NÁPLŇ PRÁCE:
- príprava skladových priestorov pre uskladnenie tovaru
- uskladnenie prijatého tovaru od dodávate a
- kontrola tovaru
- príprava balíkov tovaru pod a predlohy na jednotlivé prevádzky
- nakladanie tovaru do áut na rozvoz
- udržovanie poriadku v sklade
- pomoc pri inventúrach skladu
- dodatočné práce: čistenie a oprava obchodného zariadenia, údržba priestorov
spoločnosti, akéko vek iné práce stanovené vedúcim skladu
ZODPOVEDNOSŤ:
- za včasné a bezchybné pripravenie balíkov tovaru
- za včasné a úplné vyexpedovanie balíkov zo skladu
- za poriadok v sklade
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016

Vytvorené 02.12.2016 o 06:59

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Skladník/čka(1)

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

Stavebný a
prevádzkový
elektrikár (1)

Kontakt u zamestn.

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: 044 5522946, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

dohodou (-)

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

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

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

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; na prevádzke LNsP,
Kvalifikačné predpoklady: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
pod a pod a zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR
č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:
1. elektrotechnik - §21
2. samostatný elektrotechnik - §22
3. elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky - §23

Stavebný
robotnílk(1)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rôzne stavebné práce, izolácia budovy, oprava strechy a
vodovodného potrubia, atď.

Stolár (1)

Castello furniture,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Zuskinová (tel.:
+421445522022, e-mail:
eva@castellofurniture.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Stomatológ(1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

JUDr. Martina Rusek Trnovská
(tel.: +421911432103, e-mail:
martina.trnovska@gmail.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Stomatologická prax v súkromnej ambulancii.

Stomatológ(1)

TatraDent,s.r.o.
(Východná 190,
Východná, 03232)

JUDr. Martina Rusek Trnovská
(tel.: +421911432103, e-mail:
martina.trnovska@gmail.com)

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Stomatologická prax v súkromnej ambulancii.

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
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem/výdaj tovaru, logistika
Práca na VZV - potrebný je preukaz na VZV
Vodičský preukaz nie je podmienka
Prax vítaná

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava dielcov a montáž kostier čalúneného nábytku.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Stredoškolský
učite (1)

Stredná zdravotnícka
škola(Vrbická 632,
03101)

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

dohodou (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Strihačka
nábytkových
látok(1)

Castello furniture,
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Eva Zuskinová (tel.:
+421445522022, e-mail:
eva@castellofurniture.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Strážny a
bezpečnostný
pracovník(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Toaletárka na
svahy(6)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Umývač/ka riadu
- upratovačka(2)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Hotel Bystrina
23, Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: 0903 500659, e-mail:
spircova@hotelbystrina.sk)

za mesiac (od
405)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a vykladanie riadu z umývačky riadu,
umývanie riadu, čistenie príborov...

Umývač/ka riadu
v kuchyni(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

30

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie predmetu základy asistencie v zubnej
ambulancii, DPŠ, študijný odbor - dentálna hygiena
Dátum nástupu: Ihneď ; strihanie poťahových látok v čalúnnickej výrobe.

aspoň 5
rokov

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie,
pri príprave jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje
udržiavanie čistotoy vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný
potravinársky preukaz).
Potrebná manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie,
spo ahlivosť, precíznosť.
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Umývač/ka riadu
v kuchyni(4)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Umývač/ka riadu
v kuchyni(4)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Upratovačka Lipt. Mikuláš
(polovičný
uväzok)(1)

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

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

za mesiac
(240 - 240)

Neukončené
základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pomocné práce (upratovanie kancelárií a ostatných
priestorov autocentra),
- práca na polovičný úväzok,
- 20 hodín týždenne,
- 240 eur brutto/mesiac.

Upratovačka pomocné
upratovacie
práce(2)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení dezinfekcii
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie čistiacich
prostriedkov a hygienických potrieb, kontrola stavu ich zásob a informovanie
zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie,
vyprázdňovanie smetných košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s
údržbou priestoru na požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej.
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť a samostatnosť.

Upratovačka pomocné
upratovacie
práce(4)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Chalets
Jasná de Luxe**** ,
Demänovská Dolina,
03101)

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace prostriedky
a hygienické potreby, kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o
potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných
košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na
požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej.
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Upratovačka
Hotel
Ostredok***(2)

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

Zuzana Pazitkova (tel.:
+421907976164, e-mail:
recepcia@ostredok.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce chyžná - upratovanie spoločných priestorov
hotela:
- upratovanie a udržiavanie poriadku a čistoty v spoločných priestoroch hotela v
súlade so štandardami kvality a pracovným postupom stanoveným nadriadeným
pracovníkom (vynášanie odpadkov, výmena poste nej bielizne, umývanie kúpe ní a
toaliet, výmena a dopĺňanie kozmetických potrieb, utieranie prachu, vysávanie,
mopovanie, tepovanie, umývanie okien, leštenie zrkadiel).
- upratovanie recepcie, izieb (pod a potreby), reštaurácie, kongresových priestorov,
wellnes a fitnes, chodieb, šatní, skladov,
- preberanie bielizne a dodržiavanie štandardných postupov pri jej výmene,
- odnos použitej bielizne do práčovne,
- hlásenie technických porúch v spoločných priestoroch hotela,
- hlásenie a evidencia nájdených vecí pod a platných štandardných predpisov,
- dodržiavanie štandardov kvality

Upratovačka(1)

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Učite ka
predprimárneho
vzdelávania(1)

Materská
škola(Východná 715,
Východná, 03232)

(tel.: 044 5295202, e-mail:
msvychodna@stonline.sk)

dohodou (-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť, kvalifikovaná učite ka v MŠ

Vedúca/-ci
predajne Liptovský
Mikuláš(1)

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

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

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie predajne v duchu diskont-konceptu,
- vedenie tímu predajne,
- komunikácia so zákazníkom,
- starostlivosť o predajňu.

Vedúci výroby(1)

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

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

dohodou (-)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáte prácu, v ktorej môžete spojiť vášeň pre módu so
starostlivosťou o predajňu? Vo firme Deichamnn, u najväčšieho predajcu obuvi v
Európe, práve h adáme vedúceho/-u do našej predajne. Nastúpiť k nám môžete
pokojne aj hneď.

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

Vedúci/-a
predajne obuvi
Liptovský
Mikuláš(1)

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

Mgr. Iva Pitková (tel.:
+421911018967, e-mail: hrdsk@deichmann.com)

za mesiac
(750 - 1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Popis miesta

Aká bude Vaša pracovná náplň?
• Samostatne povediete zverenú predajňu a celý náš priate ský kolektív
• Pôjdete príkladom a budete sa aktívne zapájať pri predaji, práci s tovarom a
starostlivosťou o zákazníkov
Video o práci u nás nájdete tu: https://youtu.be/En2d1JJe9Ec
Vodič
(strojník)(1)

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

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

Vodič strojník(2)

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

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

Vodič MKD(1)

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

Vodič MKD(2)

Vodič MKD(2)

za mesiac (do
550)

Stredné odborné
vzdelanie

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladných automobilov s HR, stavebných strojov.

(tel.: 0915 887777, e-mail:
pamatrans@stonline.sk)

za mesiac
(1000 - 1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v SK - CZ, SK - SK.
Požadované vodičské oprávnenie - skup. C, E
Práca cez týždeň - víkend vo no

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

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

za mesiac
(1000 - 1600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 02-JAN-17 ; Pravidelné prepravy z SK - EU - SK.

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

(tel.: 0903 804764, e-mail:
info@slaukatransport.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej dopravy
Vodičské oprávnenie C + E
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Vodič
VZV/skladník(3)

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

(tel.: +421 44 5520 335, e-mail:
personalne@st.nicolaus.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie a vychystávanie tovaru na odvoz,
zabezpečenie nakládky tovaru v súlade s prepravným plánom,
nutný preukaz obsluhy motorvých vozíkov

Vodič dodávky(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 02-JAN-17 ; Prepravy SK- EU-SK / rozvoz SK.

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
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 (od
1200)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

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

Vodár kúrenár(3)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž rozvodov vody, kúrenia.

Výkupný technik
- Liptovský
Mikuláš(4)

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

AAA Nábor (tel.: +421268268910,
fax: +421268268951, e-mail:
zuzana.schultzova@aaaauto.sk)

dohodou (-)

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

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

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
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Zdravotná sestra
v stomatologickej
ambulancii(1)

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

Zdravotná
sestra(1)

(tel.: 0918 710 065, e-mail:
dschwarcz@pobox.sk)

dohodou (-)

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

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti klientom

Zdravotná
sestra(2)

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

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

za mesiac
(750 - 850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

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

Zdravotnícky
asistent bez
špecializácie(5)

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

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

za mesiac (od
644)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotnícky asistent- komplexná hygienická starostlivosť o
chorých na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie
sestre pri odborných liečebných a ošetrovate ských výkonoch vykonávaná
zdravotníckym asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

Zvárač
MIG/MAG(1)

VF HYDRAULICS, s.
r. o.(Družstevná 6,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Imrich Valušiak (tel.:
+421949223401, e-mail:
vfhydraulics@vfhydraulics.sk)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie hydraulických valcov, zváranie zariadení a
strojov.

Zvárač a rezač
kovov (3)

KOVOTECHNO-LM,
spol. s r.o.(Palugyayho
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Jozef Lukač (tel.: +421445623533,
fax: +421445623533, e-mail:
kovotechno@kovotechno.sk)

za mesiac (od
550)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícka výroba - kovových paliet boxov stojanov.
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Záhradník(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Záujemca o VPM - len vyučený v odbore záhradník.

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

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

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,

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

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

aspoň 2
roky

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

vodič MKD(2)

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

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

dohodou (-)

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

aspoň 2
roky

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

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

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

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

Údržbár(1)

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

(tel.: 0907 672295, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Údržbár(1)

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

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

za mesiac
(650 - 750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletné technické zabezpečenie budovy a areálu.
Údržba všetkých hotelových izieb hotela, spoločných priestorov, reštaurácie,
kuchyne, kaviarne. Odstraňovanie závad. Ošetrovanie verejných priestranstiev.
Kosenie trávy, ošetrovanie drevín, odpratávanie snehu. Kontrola spotreby energií.

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

Čalúnnik (1)

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

František Serek (tel.:
+421445525176, e-mail:
bianca@bianca-lm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čalúnenie sedacích súprav.

Čašník servírka(1)

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

(tel.: 0918 779111, e-mail:
prevadzkar@repiska.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Účtujúci čašník/čka na stredisku reštaurácia, lobby bar,
obsluha hotelových hostí, organizovanie práce svojim podriadeným pracovníkom,
hmotná zodpovednosť za pridelený sklad.
Uvítame čašníka, serírku ktorý vie dobre pripravovať miešané nápoje.

Čašník servírka(4)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava strediska reštaurácie.
Bezúhonnosť dokladovaná aktuálnym Výpisom z registra trestov, zodpovednosť.
Výberové konanie na základe zaslanej žiadosti a profesného životopisu uchádzača
poštou alebo mailom na riaditelsnp@sorea.sk
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aspoň 5
rokov

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

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky
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Čašník /
čašníčka(2)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(2049 2049,
Liptovský Ján, 03203)

Katarína Ilavská Budová (tel.:
+421911290753, e-mail:
riaditel@alexandrawellnesshotel.s
k)

dohodou (-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník(1)

MA-MI PUB s.r.o.(K
stanici 503/2a,
Podtureň, 03301)

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Čašník, servírka Jasná, Hotel
Ostredok***(3)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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

Čašník/
servírka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/
servírka(2)

Emil Hruboš
PENZION
BOROVEC(Velké
Borové 118, 02746)

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

za hodinu (od
3.5)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výhoda - vyučený v odbore,

Čašník/
čašníčka(1)

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 ;

Čašník/
čašníčka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatný čašník

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na
TPP/brigádne na pozíciu čašník/čašníčka.
Prax vítaná.
Pracuje sa v mladom kolektíve.
Ubytovanie pre zamestnancov zdarma + iné benefity.
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a servis jedál, nápojov v reštaurácii
potrebný zdravotný preukaz
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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/čka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Čašník/čka(1)

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

(tel.: 0948 444990, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čka(1)

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

(tel.: 0915 315307, e-mail:
razusova@smrek.sk)

dohodou (-)

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

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.(Liptovský Ján,
Liptovský Ján, 03203)

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

dohodou (-)

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

Čašník/čka(1)

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

(tel.: 0917 160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

dohodou (-)

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

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

40

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v reštaurácii, obsluha hostí, príprava raňajok, výdaj
denného menu, práca s pokladňou.
VP skup. B - výhodou.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí počas hotelových raňajok obedového menu,
večerí, firemných akcií

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
flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci, zodpovednosť,
komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita
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.
Flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci, zodpovednosť,
komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita.
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v reštaurácii
osobný pohovor v Restaurant VEŽA najlepšie od 10hod- 11hod. (prineste si
životopis)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 02.12.2016
Názov profesie
(počet miest)
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vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Čašník/čka(1)

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

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

dohodou (-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka(2)

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

(tel.: +421 915 948 744, e-mail:
dorato.lm@gmail.com)

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prijímanie objednávok, obsluhovanie udí, roznášanie jedál
a nápojov
zdravotný preukaz, hygienické minimum - výhodou, nie podmienkou

Čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

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

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

Čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, príprava nápojov, práca s registračnou
pokladňou
Miesto výkonu práce: Chata Opalisko Závažná Poruba

41

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Čašník/čka(3)

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

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

dohodou (-)

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

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

Čašník/čka,
servírka(2)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v obsluhe

Čašník/čka/
servírka(1)

Ján Špirec J+Z
Špirec(Hotel Bystrina
23, Demänovská
Dolina, 03251)

(tel.: +421 903 500 659, e-mail:
spircova@hotelbystrina.sk)

za mesiac (od
405)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluhovanie zákazníkov v gastronomickom zariadení a
komunikácia s nimi, dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy,
uvádzanie hostí k miestam na stolovanie, kompletná starostlivosť o hosťa, prijímanie
ich objenávok, vybavenie objednávok a vyúčtovanie s hosťom,

Čašníčka,
čašník(1)

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

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

dohodou (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Šička(2)

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

42

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem objednávok a účtovanie hostí, komunikácia s
hosťom,
- reštaurácia, bar, terasa,
- obsluha na rôznych druhoch akcií (svadby, stretnutia, rokovania...).
Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie výrobkov z kože, koženky a textilu.
Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať elektronicky spolu so životopisom.

