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Zamestnávate (adresa
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Administratívny
pracovník,
sekretárka (1)

JUDr. Jana Bečár
Kupcová(1.mája
1094/17, Liptovský
Mikuláš, 03101)

JUDr. Jana Bečár Kupcová (tel.:
0903 544 675, e-mail:
jana.kupcova@notar.sk)

2.3.2020

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Zamestnávate má záujem prijať UoZ,
ktorý spĺňa nasledovné požiadavky: vek do 29 rokov a minimálne
jeden mesiac v evidencii. Kancelárske práce, komunikácia s
klientami, príprava dokumentov, overovanie podpisových listín.

Animátor/
opatrovate (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.: 0915 836
120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovávanie/odubytovávanie hostí,
poskytovanie pomoci počas pobytu, vybavovanie mailovej agendy,
spravovanie rezervačného systému, fakturácia, predaj vstupného
do areálu a pod.

Animátorka /
animátor (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

Anna Brezinová (tel.:
+421905547766, e-mail:
anka@villabetula.sk)

13.3.2020

za mesiac (od
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s
deťmi na exteriérovom detskom ihrisku,
- pohybové, tvorivé a súťažné aktivity s deťmi v interiérovej
zábavnej hale,
- jazdy s deťmi na poníkovi,
- využívanie atrakcií v areáli strediska,
- príprava súťaží, hier a animačného programu,
- starostlivosť o atrakcie v stredisku,
- roznos teplých, studených a miešaných nápojov v kaviarni v
detskej zábavnej hale.
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Asistent
ošetrovate a v
zariadení pre
staršie osoby a
osoby so
zdravotným
postihnutím (1)

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

(tel.: 0903 396 786, e-mail:
dss@zavaznaporuba.sk)

17.4.2019

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Aistent ošetrovate a v zariadení pre staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci §50- Poskytovanie príspevku
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o
zamestnanie.

Asistent/
asistentka
vedúceho výroby
(1)

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

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

6.6.2019

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent/ka vedúceho výroby
Vedenie recepcie - agendy, vystavovanie príjemiek, znalosť JÚ
Potrebná je prcízna práca, samostatnosť, zodpovednosť, znalosť
ekonomickej agendy

Asistent/ka
predaja_Liptovsk
ý Mikuláš (1)

GECO, s.r.o.(Kamenné
pole 44, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Zuzana Vlžáková (tel.:
0905682872, e-mail:
personalne@geco.sk)

18.2.2020

za mesiac (od
740)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pultový predaj cigariet, tabakových
výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a tlače,
- poradenstvo a obsluha zákazníkov,
- aktívna ponuka tovaru zákazníkom,
- starostlivosť o reprezentatívny vzh ad predajne,
- práca na PC pokladni,
- práca na Tipos termináli,
- objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru,
- inventarizácia,
- práca s hmotnou zodpovednosťou.

Automechanik
(3)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Balič, lepič (1)

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

Andrej Brziak (tel.: 0911 156 246,
e-mail: andrej@liptov-scandic.sk)

22.1.2020

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Barman (1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina, Hotel Liptov ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

prevádzka (tel.: 044 5599999, email: hotel.liptov@gmail.com)

3.12.2019

za hodinu (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

2

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava osobných, nákladných áut a
stavebných strojov
Dátum nástupu: Ihneď ; Lepenie molitanu, balenie sedačiek,
kresiel, stoličiek.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod prevádzky.
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Barman (2)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
825)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - Obsluha za barom Lobby baru
- Obsluha Cognac, Rum and Cigar baru

Barman - čašník
(1)

Alica Langerová ELIS ÚČTOVNÍCKA
A OBCHODNÁ
FIRMA(Prekážka 254,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alica Langerova (tel.:
+421944352681, e-mail:
langerovaalica@gmail.com)

6.3.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Práca vo výčape - časovanie piva,
káva a ostatne alkoholické aj nealkoholické nápoje.

Barman/
Barmanka (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.

Bezpečnostný
pracovník (1)

ASGuard security
s.r.o.(Ul. 1. mája 709,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Jozef Cienky (tel.:
+421915743431, e-mail:
cienky@asguard.sk)

28.11.2019

za hodinu (od
3,4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie maloobchodu Fresh v Košice
Šaca.

Biochemik (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1.Mája
124 , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr.Lucia Záchejová (tel.:
044/5568127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

3.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.

Brúsič na plocho
(1)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie súčiastok na plocho na klasickej
brúske.

CNC frézar (2)

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

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

27.1.2020

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • nastavenie CNC stroja a zoradenie
nástrojov (3- a 5- osé obrábacie centrá, systém Heidenhein,
Sinumerik)
• nameranie opracovávaného materiálu
• v prípade potreby naprogramovanie chýbajúcich operácií
• výroba dielu pod a predloženej výkresovej dokumentácie
• pomeranie a kontrola vyrobeného dielu

Chyžná (1)

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

Mária Švandová (tel.:
+421905921952, e-mail:
msvandova@liptovskydvor.sk)

2.3.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

3

Dátum nástupu: Ihneď ; dodržiavanie hygienických štandardov
hotela, prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, vykonávanie
dohodnutých upratovacích činností
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Mikulášska chata,
s.r.o.(Demänovská
Dolina 75, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Veronika Kováčiková (, email:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

17.12.2019

za mesiac (od
700)

Chyžná (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Chyžná (4)

SLOVAK PROPERTY
GROUP,
a.s.(Demänovská cesta
3/1, Demänovská
Dolina, 03101)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Udržiavanie čistoty a poriadku v
apartmánoch, apartmánových domoch,
reštaurácie a recepcie
- Udržiavanie čistoty sociálnych zariadení
- Práca pridelená priamym nadriadený
- Dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke

Chyžná (5)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - chyžná pre hotel, reštauráciu a
wellnes
- chyžná pre apartmány v správe

Chyžná (6)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

6.3.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
pridelených priestorov.
Nahlasovanie porúch.

Chyžná - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (2)

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

Marta Mináriková (tel.: +421
(915) 834 624, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

12.12.2019

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za čistotu zverených
priestorov, kolegialita, pomoc klientom, schopnosť učiť sa a
prispôsobovať, reprezentovanie a zastupovanie záujmov
spoločnosti, zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb.

Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(10)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v hoteloch Hotel Grand**** Hotel Pošta****
Chalets

Chyžná (1)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

4

Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!
- pravidelné upratovanie, udržiavanie čistoty a poriadku v
hotelových izbách, priestoroch recepcie a ostatných hotelových
priestoroch,
- pranie prádla a obsluha práčovne.
Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a ostatných pridelených
priestorov, starostlivosť o zverené, ďalšie činnosti pod a potreby.
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Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(10)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v hoteloch Hotel Grand**** Hotel Pošta****
Chalets

Chyžná - sezónna
práca 2019/2020
(30)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v hoteloch Hotel Grand**** Hotel Pošta****
Chalets

Chyžná /
Pomocník v
kuchyni (1)

Jozef Badánik BADAS(Huty 83,
Huty, 02732)

Jozef Badánik (tel.:
+421905855756, e-mail:
jozo@hotmail.com)

26.2.2020

za hodinu (od
4,7)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná a pomocník v kuchyni
zabezpečuje nasledovné práce:
Chyžná
• upratovanie izieb, chodieb a spoločných priestorov,
• pravidelné vysávanie a utieranie prachu,
• vymieňanie použitej poste nej bielizne a uterákov.
• čistenie hygienických a sociálnych zariadení, dopĺňanie
chýbajúcich hygienických potrieb.
• vysýpanie smetných košov,
• nahlasuje zistené vady a nedostatky údržbe,
Pomocník v kuchyni
•
pomáha pri čistení zeleniny, zemiakov, mäsa a iných potravín,
•
pri výkone pomocných prác v kuchyni obsluhuje jednoduché
kuchynské zariadenia,
•
priamo sa podie a na príprave minútok, šalátov, pomáha
vydávať hotové jedlá,
•
zodpovedá za čistotu a poriadok na svojom pracovisku.

Chyžná Hotel
Grand**** (10)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand Jasná 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v našom štvorhviezdičkovom hoteli: Hotel
Grand**** Hotel Pošta**** a Chalets

5

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta
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Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o
zverené izby, vrátane výmeny poste . bielizne atď. Práca na hlavný
pracovný pomer v našom štvorhviezdičkovom hoteli: Hotel
Grand****

Chyžná Hotel
Grand**** sezónna práca
2019/2020 (10)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand Jasná 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dentálny
hygienik (2)

Alica Langerová ELIS ÚČTOVNÍCKA
A OBCHODNÁ
FIRMA(SNP 328,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alica Langerova (tel.:
+421944352681, e-mail:
langerovaalica@gmail.com)

7.3.2020

za hodinu (od
5)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Dentálna hygiena

Dispečer pre
výrobný úsek (1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
820)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Sledovanie priebehu výroby, operatívne
koordinovanie činností vykonávaných pracovníkmi na výrobných
linkách,
Koordinácia práce na výrobných zariadeniach,
Vykonávanie zmien vo výrobnom procese v prípade porúch,
Koordinácia činností medzi výrobou a oddelením údržby,
Kontrola plnenia výrobného plánu, monitorovanie odchýlok od
cie ov,
Operatívne riešenie neplánovaných výrobných situácií s cie om
minimalizácie výrobných prestojov,
Zaradenie pracovníkov na zmeny pod a požiadaviek výrobného
plánu,
Kontrola materiálu, skladových zásob (produkty, vstupný materiál)
a kontrola súladu výrobných kapacít voči výrobnému plánu.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Disponent v
medzinárodnej
doprave (1)

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

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

23.9.2019

za mesiac (od
650)

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

Dojič, dojička (2)

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

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.
(tel.: +421903284329, e-mail:
zv@agria-lo.sk)

24.1.2020

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.

Dojič/ka (2)

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

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

2.1.2020

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Elektrikár /
Údržbár (1)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

7

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyťažovanie vozidiel v medzinárodnej
doprave
- optimalizácia trás prepravy
- prijímanie a vybavovanie telefonátov (hlavne v cudzom jazyku)
- vybavovanie objednávok na prepravu
- komunikácia s vodičmi, zákazníkmi
- práca s dopravnými databázami
- aktívne vyh adávanie prepráv a oslovovanie potenciálnych
zákazníkov
- uzatváranie prepravných zmlúv, dohodnutie podmienok dopravy
- kontrola dokumentov súvisiacich s prepravou a kompletizácia
podkladov na fakturáciu

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola a údržba elektrických zariadení
- údržbárske práce – zabezpečenie starostlivosti údržby a opráv
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- ďalšie činnosti s prevádzkou a údržbou objektov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
Elektromechanik
(16)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Eltek s.r.o.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

17.2.2020

za hodinu (od
3,6)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a rozdelenie materiálu pre
montáž, pod a podskupín a finálnych výrobkov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie.
- Pracovná pozícia je len dvojzmenná (ranná zmena od 06:00 do
14:00, poobedná zmena od 14:00 do 22:00).

Elektromechanik
v Liptovskom
Hrádku (10)

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

Mgr. Zuzana Salajová (tel.:
+421917489713, e-mail:
z.salajova@p-r.sk)

28.1.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou
napájacích záložných zdrojov pre telekomunikačný priemysel,
výrobou vysokofrekvenčnej techniky - mikrovlnné príjmače a
vysielače pre telekomunikačný priemysel.
Tvojou úlohou bude:
- Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre
elektrotechnické výrobky a systémy.
- Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a
finálnych výrobkov.
- Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.
- Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
- Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.
- Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
- Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
- Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.
- Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a
dokumentácie
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Elektromontér
(2)

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

(tel.: 0905 649 135, e-mail:
montaze@bellaelektro.sk,)

10.4.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Elektroprogramá
tor (1)

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

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

10.2.2020

za mesiac (od
1400)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Elektrotechnik mechanik
merania a
regulácie (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

4.2.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba, montáž rozvádzačov pre
klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia, ich skúška so zápisom
do protokolu.
Inštalácia elektrických prvkov vo vzduchotechnických a
klimatizačných zariadeniach.

Frézar (1)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Horizontár (1)

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

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

18.9.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

9

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontér - elektroinštalačné,
elektromontážne práce.
Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba softvéru pre PLC a HMI systémy.
Tvorba softvéru pre priemyselné roboty ABB, KUKA.
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.

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

IT administrátor
(1)

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

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

21.2.2020

za mesiac (od
1200)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia a údržba HW, SW vybavenia
Podpora užívate ov
Práca v helpdesku
Integrácia v divízii s druhým a tretím stupňom podpory
Zálohovanie a obnova dát
Správa užívate ov a skupín Active Directory
Aktualizácia a údržba serverov
Práca na lokálnych / globálnych projektoch a úlohách

IT špecialista –
správa
počítačovej siete
v medzinárodnej
s. (1)

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

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

5.3.2020

za mesiac (od
900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Správa a údržba sieťovej infraštruktúry
- Inštalácia a podpora operačných systémov (Windows/Linux) na
PC
- Správa aplikácií a serverov, bezpečnostné aktualizácie
operačných systémov a softvérového vybavenia a optimalizácia
výkonu
- Správa virtualizačných technológií
- Riešenie problémov a havarijných situácií
- Správa používate ských účtov a prístupových práv
- Administrátorské a servisné činnosti pod a potreby
- Komunikácia s ďalšími pobočkami v zahraničí
- Komunikácia s dodávate mi externých IT služieb

Kaderník/čka (1)

Ferenc dalibor(SNP
1522, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0949 144 298, 0918 849 676,
e-mail: ferencd12@gmail.com)

20.3.2019

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kalič/rovnač (1)

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

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

24.9.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

10

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvedené pracovné miesto bude vytvorené
v rámci §54- Praxou k zamestnaniu. Vhodní UoZ: UoZ do 25
rokov, min. 3 mesiace v evidencii UoZ; UoZ do 29 rokov, min. 6
mesiacov v evidencii UoZ. Požadujeme kurz s praxou. Na výberové
konanie si prosím doniesť so sebou modela alebo modelku.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kalenie a rovnanie materiálu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

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

Kontakt u zamestn.

Ing. Martin Kruppa (tel.:
+421917552042, e-mail:
kruppam@koop.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

6.11.2019

za mesiac (od
696)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; * Láka Vás práca vo finančnom
poradenstve?
* Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten
správny čas?
* Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť
u stabilného zamestnávate a?
* Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS
Vašou úlohou bude:
• Vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou
na potreby klienta,
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu
spoločnosti,
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Konštruktér (1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

12.2.2020

za mesiac (od
820)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 6
mesiacov

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

Konštruktér
vzduchotechniky
a klimatizácie (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

27.1.2020

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie celkového mechanického
dizajnu zariadenia. Spracovanie podkladov potrebných pre cenové
ponuky. Spracovanie podkladov k projektovej dokumentácii.
Spracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie a kusovníkov v
požadovanom termíne. Riadenie zmenového konania dokumentácie
a kusovníkov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Krupiér/kačašník/čka,
pracovník/čka
stávkovej
kancelárie (1)

ORION TIP, s.r.o.(SNP
321/18, Liptovský
Hrádok, 03301)

Tomáš Kollár (, e-mail:
tomas.kollar@magicclub.sk)

21.2.2020

za hodinu (od
4,13)

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

Kuchár (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

5.2.2020

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (1)

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

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

26.4.2019

za mesiac (od
630)

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

Kuchár (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Kuchár (1)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412/37, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

19.6.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Kuchár (1)

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

(tel.: 0918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk,)

23.4.2019

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - príprava jedál teplej a studenej
kuchyne, hmotná zodpovednosť za zverené tovarové zásoby,
vedenie evidencie vyplývajúcej z prevádzkového poriadku a
HACCP

Kuchár (2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zákazníkov baru,
- práca s pokladňou,
- obsluha výherných hracích prístrojov, videolotérií,
- príjem kurzových stávok,
- zabezpečenie bežného chodu prevádzky.

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23
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Kuchár (2)

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

Cung Nguyen Van (tel.: +421 944
456999, e-mail:
slovakia28@gmail.com)

16.12.2019

za hodinu (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

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

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

31.7.2019

za mesiac (od
1800)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár (2)

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

Anton Mariak (tel.: 0918 665 481,
e-mail: riatelmaj@sorea.sk)

13.1.2020

za mesiac (od
696)

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

Kuchár (2)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská 76,
Demänovská Dolina,
03101)

prevádzka (tel.: 044/ 5599999, email: hotel.liptov@gmail.com)

16.7.2019

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár
Príprava jedál pod a receptov, jednotné menu, ala carte lístok,
normovanie, pomoc pri zostavovaní jedálneho lístka.
Požadujeme kreativitu, zodpovednosť, flexibilitu, pozitívny prístup
k práci, trpezlivosť.

Kuchár (2)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská 76,
Demänovská Dolina,
03101)

prevádzka (tel.: 044/ 5599999, email: hotel.liptov@gmail.com)

25.10.2019

za mesiac (od
1600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a receptov, jednotné
menu, ala carte lístok, normovanie, pomoc pri zostavovaní jealneho
lístka.

Kuchár (4)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - pomocné práce v kuchyni
- hlavné práce v kuchyni
- príprava raňajok
- príprava večerí
- denná prevádzka
- oslavy
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Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár ázijských jedál

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár ako aj samostatný
kuchár, pizziar.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál,
zodpovednosť za kvalitu pripravených jedál, sledovanie skladových
zásob.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
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Kuchár (5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

29.5.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (25)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Kuchár Kuchárka sezóna
2019-2020 (5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
690)
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Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
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Kuchár Pizzerista (1)

ALIMER Slovakia s. r.
o.(K stanici 503/2A,
Podtureň, 03301)

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

9.2.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava pizze a pomoc pri príprave
hlavných jedál

Kuchár pizzerista (1)

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

Vierka Majeríková (tel.:
+421949774525, e-mail:
restaurant@marino.sk)

28.2.2020

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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

Kuchár - pizzér
(1)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Branislav Hažík (tel.:
+421908854133, e-mail:
hazik@barservis.sk)

2.1.2020

za mesiac (od
1111)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár - sezónna
práca 2019/2020
(5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Kuchár ázijských
jedál (1)

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

Long Nguyen Van (tel.:
+421944456999, e-mail:
slovakia28@gmail.com)

30.1.2020

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava ázijských jedál.

Kuchár
špecializovaný na
Ukrajinskú
kuchyňu (1)

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

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

3.5.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár špecializovaný na Ukrajinskú
kuchyňu

Kuchár/ka (2)

ANAM.B,(Garbiarska
695, Liptovský
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 450 660)

27.3.2019

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a a la carte, môže byť
aj pizzér.

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava tradičných vietnamských a
ázijských jedál pod a receptov tradičnej vietnamskej kuchyne,
práca s tradičnými vietnamskými pomôckami v kuchyni, doh ad
nad prípravou jedál.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
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Kuchár/ka (2)

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

Ján Kelčík, 0914330030,
gastro@hotelpermon.sk

13.6.2019

za mesiac (od
624)

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

Kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

25.7.2019

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/kuchárka
Kuchár/ka školskej kuchyne pre základnú školu
Pracovné miesto je vytvorené cez projekt "Pracuj v školskej
kuchyni“.
Požadujeme hygienické minimum a zdravotný preukaz.

Kuchár/kuchárka
(1)

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

Katarína Fronková (tel.: 0905 559
348, e-mail:
katarina.fronkova@gmail.com)

9.1.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál.

Kuchár/kuchárka
(5)

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

Chudovský (tel.: 044/5591555, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár/kuchárka
(5)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185,
044/5591555, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
1130)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Kuchárka (2)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412, Liptovský Hrádok,
03301)

Ľubomír Pavúk (tel.:
+421905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

10.7.2019

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál klasickej slovenskej
kuchyne.
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár, kuchárka
Príprava teplých a studených jedál
Požadujeme nadšenie pre gastronómiu, spo ahlivosť,
komunikatívnosť a flexibilitu
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Kvetinárka /
predavačka
(Liptovský
Mikuláš) (1)

VICTOR,
s.r.o.(Kamenné pole
4447/2, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Zuzana Hricová (tel.:
+42107991288, e-mail:
zuzana@kvetyvictor.sk)

11.2.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Lakovač (2)

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

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

16.1.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Lekár (5)

GAJOS, s.r.o.(M.Pišúta
4022, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Martin Trnovský (, e-mail:
trnovsky@gajos.sk)

9.3.2020

za mesiac (od
2000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Lekár PZS
- vykonáva prvotnú základnú prehliadku pracoviska,
- kvalitatívne a kvantitatívnehodnotí zravotné riziká pracoviska,
- pomáha pri kategorizácii pracovných činností a zaradenie do
kategórií z h adiska zdravotných rizík v spolupráci s príslušnými
odborníkmi,
- spolupracuje s ostatnými členmi tímu pri realizácii výkonu
zdravotných prehliadok,
- zabezpečuje konzultačnú a kontrolnú činnosť s lekárom, ktorý
zabezpečuje výkon zdravotných prehliadok,
- spolupracuje s kompetentnými orgánmi (RÚVZ),
- vykonáva následné lekárske prehliadky,
vyhodnocuje zdravotný stav pracovníkov.

Lekár Všeobecný lekár
pre dospelých (2)

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

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

18.3.2020

za mesiac (od
2200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 14.04.2020 ; Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, vyšetrovanie pacientov a stanovenie diagnózy,
diagnostika akútnych a chronických ochorení, predpisovanie
liekov a zdravot.pomôcok, indikovanie odberov biolog. materiálu
na laboratór. vyšetrenia, vykazovanie zdravot.výkonov,
zaznamenávanie postupu a výsledkov do
zdravot. dokumentácie pacienta, spolupráca so špecializovanými
lekármi.

Lekár do
ortopedickochirurgicko traumatologickej
ambulancie (1)

Tatry Medic Point
s.r.o.(Demänovská
Dolina 9, Demänovská
Dolina, 03101)

Mgr. Adriana Nezníková (tel.:
0904 235 849, e-mail:
a.neznikova@gmail.com)

19.12.2019

za mesiac (od
1800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára ortopéda, traumatológa,
chirurga na ambulancii.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Pracujte v atraktívnom prostredí
kvetinárstva VICTOR s dlhoročnou tradíciou. H adáme kolegu/
kolegyňu na pracovnú pozíciu predavač/kvetinár na skrátený
pracovný pomer alebo dohodu (brigádu).
Vašou úlohou ako predavač/ kvetinár je starostlivosť o kvety,
zodpovednosť za zverené finančné prostriedky v kase, tovar,
zabezpečenie čistoty predajne a predaj tovaru. Pracovný čas je
nerovnomerný na základe 12 h zmien, práca aj počas víkendov s
príplatkami.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Tmelenie, brúsenie a striekanie
montážnych dielov.
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Lekár na
gynekologickopôrodníckom
oddelení (1)

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

PhDr. Dana Sedláčková (tel.:
044/55 63 526, e-mail:
sedlackova@nsplm.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení.

Lekár na
traumatologicko
m oddelení (1)

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

(tel.: 044/5563530, e-mail:
riaditelstvo@nsplm.sk)

27.8.2019

za mesiac (od
1193)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na traumatologickom oddelení Popromočná príprava na výkon odborných činností pod vedením
vyššie kvalifikovaného odborného pracovníka, s cie om zaradenia
na povinnú cirkuláciu pre získanie predpísanej špecializácie
I.stupňa.

Lepič molitanu
(2)

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

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

27.1.2020

za mesiac (od
640)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a lepenie molitanu v čalúnickej
výrobe. Práca je nevhodná pre ženy z dôvodu manipulácie s
ťažkými bremenami.

Majster
stavebnej výroby
(1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Manažér predaja
(1)

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

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

17.2.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj stavebného materiálu.
Komunikácia so zákazníkmi.
Výdaj stavebného materiálu zákazníkom. Preberanie tovaru od
dodávate ov.

Manipulant /
páskovač (1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

10.2.2020

za hodinu (od
3,65)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné prípravné práce pre valcovanú
výrobu,
- balenie valcovaných profilov pod a baliaceho predpisu,
- páskovanie valcovaných profilov,
- pílenie dreva pre potreby balenia profilov,
- práca s mostovým žeriavom pri presúvaní hotových výrobkov do
skladu

Masér (2)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (tel.:
+421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - masáže v hoteli pod správou wellnes

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23
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pracoviska)
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nahlásenia
VPM
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok
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Masér (2)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

Marcela Tadianová (tel.: +421 918
777333, e-mail:
riaditel@repiska.sk)

24.9.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Masér fyzioterapeut (1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.12.2019

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérske služby, procedúry vo wellness.

Masér/masérka
thajskej masáže
(1)

RENT
TECHNOLOGY, s. r.
o.(Žiar 500, Žiar,
03205)

Stanislav Krasničan (tel.:
+421910979580, e-mail:
s.krasnican@gmail.com)

24.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.04.2020 ;

Masér/masérka
thajskej masáže
(1)

RENT
TECHNOLOGY, s. r.
o.(Žiar 500, Žiar,
03205)

Stanislav Krasničan (tel.:
+421910979580, e-mail:
s.krasnican@gmail.com)

24.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.04.2020 ;

Mechanik (1)

GeLiMa,
a.s.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03139)

Danka Žišková (tel.:
+421445474031, fax: 0445522032,
e-mail: dziskova@weishardt.com)

11.2.2020

za mesiac (od
832,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávať zámočnícke práce pri
opravách strojného zariadenia
- prevádzať GO strojného zariadenia
- vykonávať inovácie na strojnom zariadení
- vykonávať zváračské práce
- vykonávať plánovanú údržbu zariadení
- prevádzať údržbu strojov a zariadení počas čistenia liniek

Mechanik (1)

GeLiMa,
a.s.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03139)

Danka Žišková (tel.:
+421445474031, fax: 0445522032,
e-mail: dziskova@weishardt.com)

16.3.2020

za mesiac (od
832,5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávať zámočnícke práce pri
opravách strojného zariadenia
- prevádzať GO strojného zariadenia
- vykonávať inovácie na strojnom zariadení
- vykonávať zváračské práce
- vykonávať plánovanú údržbu zariadení
- prevádzať údržbu strojov a zariadení počas čistenia liniek

Mechanik (1)

PNEU
MOTOTECHNA,
s.r.o.(ul. 1. mája 485,
031 01 Liptovský
Mikuláš, Liptovský
Mikuláš)

(tel.: 0905466519, 044/5521444, email: kovac_ivan@stonline.sk)

11.9.2019

za mesiac (od
790)

Stredné odborné
vzdelanie

19

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie rôznych druhov masáží:
športová, klasická, reflexná, terapeutická, balneoterapeutické,
elektroliečba, vodoliečba, tlakové masáže.

Dátum nástupu: Ihneď ; Mechanik v autoservise a pneuservise.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
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VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- ohýbanie a skracovanie rúr pod a technickej dokumentácie,
zapájanie čerpadla, motora a dosávacích ventilov na hydraulických
lisoch a nožniciach, čistenie a príprava hydraulických blokov a
olejových vaní.

Montážny
pracovník
hydrauliky (1)

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

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

10.3.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Montážny
pracovník v
Liptovskom
Hrádku (50)

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

Josip Batinič (tel.:
+421917489713, e-mail:
inzercia@p-r.sk)

11.11.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie mechanických,
elektromechanických a elektrických prác súvisiacich s montážou,
výrobou, prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou
elektronických zariadení (osadzovanie, opravy dosiek plošných
spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení)

Montážny
pracovník vo
výrobe (5)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

29.1.2020

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce FIVING, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
- Zostavenie a montáž mechanických skupín a podskupín,
zostavenie a montáž ventilátorov, ohrievačov, regulačných klapiek,
filtrov, termostatov, servopohonov atď..
- Práce spojené s dokončievaním výrobkov a prípravou hotových
výrobkov na expedíciu (čistenie a posledné vzh adové úpravy
hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie).
Pozícia nevyžaduje cestovanie.

Montážny
robotník/-čka
(30)

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

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

22.1.2020

za hodinu (od
3,6)

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

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

Montážny
robotník/-čka
(30)

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

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

10.2.2020

za hodinu (od
3,6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž a testovanie elektronických
systémov a káblových zväzkov
- osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov
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Montážny
robotník/-čka
(50)

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

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

30.10.2019

za hodinu (od
3,6)

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

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

Montér
vodovodov a
kanalizácií (1)

Liptovská vodárenská
spoločnosť,
a.s.(Revolučná 595,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Beata Semanová (tel.:
+421905850709)

11.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Stavebné a montážne práce stavebnovodárenského charakteru.

Murár (1)

GEVOS,
s.r.o.(Gálovany 162,
03211)

(tel.: 0908 526 642, e-mail:
gevos@gevos.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
930)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce.

Murár (1)

Liptovská vodárenská
spoločnosť,
a.s.(Revolučná 595,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Beata Semanová (tel.:
+421905850709)

11.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Murárske a stavebné práce stavebnovodárenského charakteru.

Murár (5)

Lýdia
Polhošová(Dubová ,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: 0910 103 591, e-mail:
stano.pp@centrum.sk)

8.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Mäsiar, kuchár
(2)

LIPTOV FOOD s. r.
o.(Uhorská Ves 164,
Uhorská Ves, 03203)

Michal Štás (tel.: +421901713945)

28.1.2020

za mesiac (od
780)

Stredné odborné
vzdelanie

21

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár - murárske a stavebné práce

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava suroviny na spracovanie

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

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

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

11.3.2020

za mesiac (od
840)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie nákupu materiálu.
• Zabezpečovanie včasných dodávok materiálu pod a výrobného
plánu.
• Aktívna spolupráca s existujúcimi dodávate mi.
• Sledovanie hodnoty skladu s dôrazom na h adanie možností
znižovania hodnoty skladu.
• H adanie priestoru pre zlepšenie interných procesov a podie anie
sa na ich optimalizácii.
• Vypracovanie reportov pod a interných pravidiel oddelenia.
• Komunikácia a kooperácia s dodávate mi a internými
oddeleniami spoločnosti.
• Vystavovanie objednávok na základe údajov v databázovom
systéme.

Nákupný
poradca pre
maďarský trh (1)

interNETmania SK
s.r.o.(Námestie
Oslobodite ov 87,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Veronika Karcolová (tel.:
+421948890690, e-mail:
info@internetmania.sk)

8.1.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplňou práce bude každodenná
komunikácia so zákazníkmi, riešenie ich požiadaviek a vytváranie
objednávok. Všetko telefonicky alebo cez e-mail.

Obchodný
zástupca (1)

ANMIMA, s.r.o.(1.
mája 3820, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Július Meňhart (tel.: 0903504514,
e-mail:
julius.menhart@anmima.sk)

23.9.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Obchodný
zástupca (1)

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

(tel.: 0915 060 561, 0907 907 099,
e-mail: reming-sk.com,
info@reming-sk.com)

28.5.2019

za mesiac (od
600)

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

Obsluha a služby
pre zákazníkov
ČS (2)

Jozef Boroš BOKO(OMV Hybe
Sever D1 smer ZA ,
Hybe, 03231)

(, e-mail:
retail.SK.2354@omv.com)

20.11.2019

za hodinu (od
3,83)

Stredné odborné
vzdelanie

22

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca, komunikácia so
zákazníkmi pri predaji elektrinštalačného materiálu. Základná
zložka mzdy 600€ + variabilná zložka mzdy.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca
Aktívne h adanie nový chzákazníkov a nových možností predaja.
Komunikácia s existujúcimi zákazníkmi, vybavovanie objednávok a
reklamácií. Analýza aa zisťovanie potenciálu na trhu. Priame
podie anie sa na marketingových aktivitách- prezentáciách,
riadených ochutnávkach, prezentačných podujatiach a pod.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, predaj tovaru v
shope a gastre, práca s registračnou pokladňou a terminálom,
dokladanie tovaru, udržiavanie čistoty na ČS.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23
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Názov profesie
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Obsluha strojov a
zariadení (3)

MT PELET, spol.
s.r.o.(Závažná Poruba priemyselná zón 510,
Závažná Poruba,
03202)

Odborný
pracovník
nízkoprahovej
sociálnej služby
pre deti a rodinu
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Karol Kerdík (tel.:
+421917459574, e-mail:
peletky@peletky.eu)

2.3.2020

za hodinu (od
4)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola a obsluha výrobnej linky peliet,
bežná údržba linky, starostlivosť o zverenú techniku, nakládka
tovaru, udržiavanie čistoty na pracovisku.

JEKH
DROM(Hurbanova
816/, Važec, 03261)

Mgr. Matina Šeďová (tel.: 0907
464 457, e-mail:
ksp.vazec@gmail.com)

21.1.2020

za mesiac (od
820)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za realizáciu odborných
činností a aktivít NSSDR. Zisťuje a mapuje potreby užívate ov v
oblasti sociálnych služieb, poskytuje základné sociálne poradenstvo,
realizuje činnosti v oblasti prípravy na školkskú dochádzku,
záujmovú činnosť.

Opatrovate /ka
(1)

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

Mgr. Andrea Šišilová (tel.: 0907
732 775, e-mail:
csseden@vuczilina.sk)

13.11.2019

za hodinu (od
729)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate v zariadení CSS.

Opatrovate /ka
(3)

Royal care, n.
o.(Žiarska 701/10,
Liptovský Mikuláš,
03104)

(tel.: 044/5570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

28.8.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka - opatrovanie seniorov

Opatrovate /ka Obec Podtureň
(1)

Obec Podtureň(Hlavná
164, Podtureň, 03301)

Marián Vojtík (tel.:
+421445222210, e-mail:
obec.podturen@imafex.sk)

12.2.2020

za mesiac (od
305)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie starších osôb.

Opatrovate ka (1)

Royal care, n.
o.(Vitálišovce 701/10,
Liptovský Mikuláš,
03104)

Dagmar Klongová (tel.:
+4215570842, e-mail:
info@royalcare.sk)

30.7.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Opatrovate ka (2)

Centrum sociálnych
služieb
ANIMA(Jefremovská
634/13, L. Mikuláš,
03104)

Ing. Jana Devečková (tel.: 044/55
333 27, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

28.2.2020

za mesiac (od
718)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní
občanov vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb
vyžadujíce fyzickú prácu.

Operátor (10)

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

Ing. Eva Horváthová (tel.:
+421445207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

18.10.2019

za hodinu (od
3,56)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca u strojov na výrobu plastových
výliskov
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov
- montáž dielov do podzostáv a zostáv

23

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Operátor (8)

ESOX, spol. s
r.o.(Uhorská Ves ,
Uhorská Ves, 03203)

(tel.: 044/5207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

2.4.2019

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor - práca u strojov na výrobu
plastových výliskov
Zamestnávate pre 1 pracovné miesto potrebuje uchádzača
spĺňajúceho kritérium: vek do 29 rokov a evidencia na UPSVaR
minimálne 6 mesiacov

Operátor (9)

ESOX, spol. s
r.o.(Uhorská Ves 171,
Lipt. Ján, 03203)

(tel.: 044/5207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

29.4.2019

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor - práca u stojov na výrobu
plastových výliskov

Operátor CNC
(1)

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

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

16.1.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor CNC
(5)

ESOX, spol. s
r.o.(Uhorská Ves 171,
Uhorská Ves, 03203)

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

29.1.2020

za hodinu (od
3,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Operátor na
obsluhu
ohraňovacieho
lisu (1)

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

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

12.3.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Operátor v
práčovni (1)

Kočtúch
Milan(Okoličianska
669, Liptovský
Mikuláš, 03104)

(, e-mail:
milan.koctuch@gmail.com)

29.1.2020

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha práčiek, sušičiek, žehliaceho
stroja. Zamestnávate má záujem prijať UoZ, ktorý spĺňa
nasledovné požiadavky: vek do 29 rokov a minimálne jeden mesiac
v evidencii.

Operátor vo
výrobe (3)

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

Ing. Ľubomira Uramová (tel.:
+421445567000, e-mail:
esk.hr@eurostyle-systems.com)

27.4.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vizuálna kontrola, montáž, balenie
plastových výliskov.

24

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC strojov, programovanie,
meranie a kontrola výrobkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha CNC obrábacieho stroja
- Pravidelná údržba stroja
- Hospodárenie s náradím
- Poriadok na pracovisku
- Spolupráca s technológom
- Tvorba programov pre CNC obrábacie centrá
- Ovládanie meracej techniky
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacieho lisu.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Operátor výroby
(1)

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

Operátor výroby
na TPP v LM (5)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Jana Vrábliková (tel.:
+421445222450, e-mail:
office@inventive.sk)

24.2.2020

za hodinu (od
3,33)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Mgr. Dana Chovancová (tel.:
+421948732714, e-mail:
presov@mahax.sk)

28.10.2019

za mesiac (od
600)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - H adáme zamestnancov do 2-zmennej
prevádzky v Liptovskom
Mikuláši.
- Práca pre automobilový priemysel na 12- hodinové zmeny(rannánočná) 2 dni vo na
- Kontrola kvality vyrobených plastových dielov na montážnej
linke.
- Nenáročná práca v stoji.
- Práca v príjemnom prostredí
Možnosť prechodu do kmeňového stavu

Operátor výroby
na TPP v LM (5)

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

Mgr. Dana Chovancová (tel.:
+421948732714, e-mail:
presov@mahax.sk)

18.2.2020

za mesiac (od
750)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - H adáme zamestnancov do 2-zmennej
prevádzky v Liptovskom
Mikuláši.
- Práca pre automobilový priemysel na 12- hodinové zmeny(rannánočná) 2 dni vo na
- Práca v príjemnom prostredí
Možnosť prechodu do kmeňového stavu

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (30)

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

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

3.12.2019

za hodinu (od
3,33)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Operátor/ka
kožiarskej
výroby (30)

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

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

19.12.2019

za hodinu (od
3,33)

Stredné odborné
vzdelanie

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

25

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Odoberanie, vizuálna kontrola, balenie
výliskov z plastu, práca s dokumentáciou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Ošetrovate HD
(1)

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

Zuzana Žišková (tel.:
+421905971363, e-mail:
zziskova@mag-net.sk)

3.2.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - presuny a triedenie zvierat
- pomocné práce pri telení
- v letnom období – vyháňanie dojníc na pastvu do oplôtkov a
prísun
dojníc z oplôtkov na dojenie
- kŕmenie jalovíc
- odstraňovanie mašta ného hnoja a podstie anie ustajňovacích
priestorov
- priháňanie skupín kráv z jednotlivých maštalí na dojenie do
dojárne

Ošetrovate HD
(2)

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

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

2.1.2020

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Ošetrovate
hovädzieho
dobytka (1)

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

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.
(tel.: +421903284329, e-mail:
zv@agria-lo.sk)

29.1.2020

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok nastielanie, práca so skupinami v príprave na dojenie, selektovanie
kráv pre veterinárneho lekára a inseminátora.

Ošetrovate /ka
teliat (1)

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

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

17.1.2020

za mesiac (od
850)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - nástup do práce v predpísanej pracovnej
výstroji
- kontrola zdravotného stavu zvierat
- nahlásiť zootechnikovi každú zmenu zdravotného stavu zvierat
- nestresovať zvieratá fyzickým násilím a dodržiavať welfare zvierat
- napájanie teliat určeným nápojom pod a veku zvieraťa
- kŕmenie teliat na R.V. objemovým krmivom
- nastielanie slamy v dostatočnom množstve a kvalite
- udržiavať poriadok v ustajňovacích priestoroch
- dôkladné umývanie nádob na mlieko a mliečnice
- viesť evidenciu prevádzkovania dennej, týždennej, mesačnej a
ročnej údržby
- pomáhať pri plemenárskych a veterinárnych úkonoch, pri
presunoch a vážení zvierat
- dodržiavať predpisy BOZP a PO
- osobná hygiena
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

28.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie oviec, kŕmenie, pasenie,
dojenie, čistenie.

7.1.2020

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie oviec, kŕmeie, pasenie,
dojenie, čistenie.

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce pri spracovaní cesta,
vypekanie, balenie hotových výrobkov, pomocné práce pri obsluhe
výrobných zariadení

Ošetrovate /ka,
dojič/ka oviec (1)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Galovany ,
Galovany, 03211)

Oštrovate (ka),
dojička oviec (2)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Svätý Kríž, Svätý
Kríž, 03211)

Pekár/ka (3)

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

Peter Uličný (tel.: +421918347829,
e-mail: pulicny@lippek.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Plavčík zachranár v
hotelovom
wellness centre
(2)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

19.7.2019

za mesiac (od
640)

Stredné odborné
vzdelanie

Plánovač výroby
(1)

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

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

27.8.2019

za mesiac (od
850)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zadávanie výrobných objednávok do
systému SAP, ich potvrdzovanie na základe materiálovej
dostupnosti a výrobných kapacít
- Súčinnosť pri vytváraní výrobného plánu
- Monitorovanie stavu výrobných zákaziek
- Komunikovanie s oddeleniami nákupu, výroby , skladu,
inžinieringu, kvality, podpory predaja

Pokladník v
predajni - Hybe
(1)

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

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

13.2.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník v
predajni - L.
Porúbka (1)

CBA VEREX,
a.s.(Liptovská Porúbka
347, Liptovská
Porúbka, 03301)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

12.2.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Turoňová Iveta (tel.: 0903 285
208, e-mail: galovany@agroracio.sk)

27

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Plavčík - záchranár v hotelovom wellness
centre
Doh ad nad bezpečnosťou pri bazénoch a atrakciách, poskytovanie
prvej pomoci, vedenie záznamov o úrazoch, kontrola kvality vody vedenie evidencie, sanitácia a dezinfekcia bazénov a ich okolia.
Požadujeme zodopovednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť
dokladovanú aktuálnym Výpisom z registra trestov, dobrý
zdravotný stav.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.
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nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pokladník v
predajni OCV PNS (1)

CBA VEREX,
a.s.(Smrečianska 664,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Ivana Antolová (tel.:
+421445433192, fax:
+421445526003, e-mail:
antolova@verex.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Pokladník/čka Beňadiková (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Beňadiková ,
Beňadiková, 03204)

(tel.: 044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

Pokladník/čka Liptovský
Hrádok (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Liptovský
Hrádok , 03301)

Alena Droppová (tel.:
044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

Pokladník/čka Liptovský Ján (2)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné
družstvo(Liptovský Ján
311, Liptovský Ján,
03203)

Alena Droppová (tel.:
044/3700257, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

18.9.2019

za mesiac (od
624)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, dokladanie tovaru do
regálov, sledovanie záručnej doby.

Pomocná sila do
kuchyne (1)

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

Andrea Timková (, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

5.2.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocná sila do
kuchyne (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

4.11.2019

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni pri výdaji jedla,
pri jeho príprave, umývanie riadu, čistenie chladničiek, čistenie
pracovných plôch, zúčastňovanie sa na sanitáciách a iné práce
pod a požiadaviek prevádzky

Pomocná sila v
kuchyni (1)

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

Mgr. Ladislav Gerhát (tel.: +421
918 663 229, e-mail:
info@svatojanskykastiel.sk)

21.2.2020

za hodinu (od
4,5)

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

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; - pomocné práce v kuchyni,
starostlivosť o čistotu a poriadok v kuchyni, umývanie riadu
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aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pod a pokynov šéfkuchára,
kuchára, nadriadeného.
Čistenie zeleniny, udržiavanie čistoty a poriadku v kuchyni a
skladoch, pomoc pri príprave jedál, umývanie riadu, príprava
raňajok.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Pomocná sila v
kuchyni (2)

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

Pomocná sila v
kuchyni (3)

Zaťková Norika (tel.:
044/5225136, e-mail:
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

12.3.2020

za mesiac (od
730)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Pomocné práce v kychyni

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

Chudovský (tel.: 044/5591555, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
730)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Pomocná sila v
kuchyni (3)

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

Gejdošová (tel.: 0907 672 291,
044/5591555, e-mail:
gazdina@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
730)

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

Pomocná sila v
kuchyni umývačka riadu
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadov čiernej a bielej kuchyne,
sanitácia, dezinfekcia, hrubá príprava zeleniny, pomocné práce pri
príprave jedál.

Pomocná sila vo
výrobe (1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Roveň 211,
Podtureň, 03301)

Eva Kuffová (tel.: 0917 354 632, email: masoliptov@gmail.com)

15.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce vo výrobe, pomocné práce
na expedícií, upratovanie prevádzky, balenie mäsových výrokov.

Pomocník v
kuchyni (1)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

8.2.2020

za mesiac (od
600)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie

29

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila do kuchyne, ponúkame aj
ubytovanie a príspevok na dopravu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pomocník v
kuchyni (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Demäno
vská cesta 669,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Alena Sarvašová (tel.: +421905
738 863, e-mail:
ekonom@polytechnika.sk)

24.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni v rekreačnom
zariadení Demänovka pri Strednej odbornej škole polytechnickej.
Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu.
Potrebný zdravotný preukaz.

Pomocník v
kuchyni (1)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.:
+421915836120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

22.9.2019

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocník v
kuchyni (2)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

6.3.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: 01.07.2020 ; Dodržiavanie HACCP.
Pomocné práce v kuchyni.
Upratovanie priestorov.
Umývanie bieleho a čierneho riadu.
Príprava surovín do jedál.

Pomocný Kuchár
sezóna 2019-2020
(5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

13.11.2019

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Pomocný kuchár
(5)

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

Natália Farkašová (, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

23.1.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rád prekvapuješ svoje okolie chutným
jedlom. Baví ťa pripravovať tradičné jedlá inovatívnym spôsobom?
Radi ťa privítame v našom domácom prostredí.
Náplň práce:
Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a
štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na
plánovaní večerného, denného menu.

Pomocný
kuchár /
kuchárka v
penzióne (1)

LIMBA LIPTOV s. r.
o.(Jánska dolina 2070,
Liptovský Ján, 03203)

Martin Tvrdoň (tel.:
+421908878775)

26.1.2020

za mesiac (od
1000)
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Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nie je nutné byť vyučeným kuchárom,
práca v kuchyni by však záujemcu mala baviť.
Pracuje sa na týždňové smeny. Ubytovanie a strava zabezpečené na
penzióne zdarma.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava raňajok, misy - nárezy, teplé
raňajkové jedlo, pomazánky
- príprava šalátov, šalátových mís
- príprava jednoduchých koláčov (domácich - bábovka, bublanina,
závin,...)
- výpomoc pri príprave či výdaji jedál hlavnému kuchárovi
- udržiavanie čistoty priestoru prípravy studenej kuchyne a
skladov

Pomocný
kuchár /
raňajkový (1)

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

Ing. Veronika Kováčiková (, email:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

14.2.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

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

Barbora Mitašová (tel.:
+421904743957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

29.7.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, obsluha myčky, čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku a
čistoty v areály hotela.

Pomocný
pracovník v
kuchyni (20)

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

Barbora Mitašová (tel.:
+421904743957, e-mail:
mitasova@tmr.sk)

24.9.2019

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, obsluha myčky, čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku a
čistoty v areály hotela.

Pomocný
pracovník v
stolárskej dielni
(1)

FILIP kuchynské
štúdio s.r.o.(Smrečany
323, Smrečany, 03205)

Brigita Bajerová (tel.:
+421910979550, e-mail:
info@filiplm.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš tím rozširujeme aj o úplných
začiatočníkov bez znalosti výroby a montáž nábytku. Dôležitá je
chuť naučiť sa poctivému remeslu a chcieť svojimi rukami vytvárať
výrobky, ktoré budú dlhé roky slúžiť udom, zákazníkom v ich
domácnostiach či firmám. Všetko sa u nás naučíš od úplných
základov až po kompletizáciu a montáž u zákazníka. Záleží na Tebe
v akej pozícii sa u nás nájdeš a čo Ťa bude napĺňať. Máme vo né
miesto pre kolegu pomocníka, ktorý nám pomôže zefektívniť
výrobu a montáž , ale tiež kolegu,ktorý má záujem stať sa stolárom
profesionálom. Zaberie to nejaký čas, ale prostredie k tomu bude
plne k dispozícii.

Pomocný
pracovník v ŽV,
(1)

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

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.
(tel.: +421903284329, e-mail:
zv@agria-lo.sk)

24.2.2020

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok nastielanie, práca so skupinami v príprave na dojenie, kŕmenie,
nastielanie, rezanie slamy, sena.

Pomocný
pracovník v
živočíšnej výrobe
(1)

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

(tel.: 044/5574820, e-mail:
agria@agria-lo.sk)

25.2.2020

za mesiac (od
600)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok, práca so
skupinami v príprave na dojenie, kŕmenie, nastielanie, rezanie
slamy a sena.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (1)

S.K. - Liptov,
s.r.o.(Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Pomocný
robotník
mliekarenskej
výroby (20)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Zuzana Čiešková (tel.:
+421911992966, e-mail:
r66@r66.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; umývanie riadu, čistenie zeleniny,
pomocné práce v kuchyni

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Lucia Zachejová (tel.: 044 55
68 127, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

11.2.2020

za hodinu (od
3,6)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na
potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so
surovinou a výrobkom.

Pomocný
robotník v
pekárni - práca
na jednu zmenu
(1)

MIPEK s.r.o.(Ľube a
513, Ľube a, 03214)

Ing. Iveta Šmitalová (tel.:
+421903740391, e-mail:
mipeksro@gmail.com)

9.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
robotník v
pekárni - práca
na tri zmeny (5)

MIPEK s.r.o.(Ľube a
513, Ľube a, 03214)

Ing. Iveta Šmitalová (tel.:
+421903740391, e-mail:
mipeksro@gmail.com)

13.2.2020

za hodinu (od
3,5)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe chleba a pečiva.

Pomocný
stavebný
robotník (1)

M + M PREFA
s.r.o.(Vyšné fabriky
1710, Liptovský
Hrádok, 03301)

Ing. Miroslav Mezovský (tel.:
+421905793320)

26.2.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Poštový
doručovate (5)

Slovenská pošta,
a.s.(M.M. Hodžu 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Chodásová Zuzana (tel.: 0911 147
199, e-mail:
chodasova.zuzana@slposta.sk)

19.11.2019

za mesiac (od
590)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie všetkých druhov zásielok,
triedenie zásielok a účtovanie zásielok.

32

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník /
Pracovníčka v
syrárni (1)

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

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

18.2.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Pracovník
obsluhy
ohraňovacieho
lisu (2)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

30.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha ohraňovacieho lisu,
- zodpovedá za vykonávanie poverených prác v stanovených
termínoch a požadovanej kvalite

Pracovník
stávkovej
kancelárie (1)

Alica Langerová ELIS ÚČTOVNÍCKA
A OBCHODNÁ
FIRMA(SNP 328,
Liptovský Hrádok,
03301)

Alica Langerova (tel.:
+421944352681, e-mail:
langerovaalica@gmail.com)

6.3.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.04.2022 ; Obsluha stávkovej kancelárie, tipos, a
predaj doplnkového tovaru.

Pracovník v
potravinárstve
(1)

Munet group, s. r.
o.(Dovalovo 474,
Liptovský Hrádok,
03301)

(tel.: 0911457333, e-mail:
vyroba@restartburger.com)

14.5.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v potravinárstve. Výroba
polotovarov a potravinových výrobkov.
- potrebný zdravotný preukaz

Pracovník v
útulku pre
zvieratá (1)

ZATÚLANÝ
CHLPÁČIK - psia
nádej(Roveň 206,
Podtureň, 03301)

Mgr. Darina Červená (, e-mail:
zatulanychlpacik@gmail.com)

8.3.2020

za mesiac (od
290)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie a ošetrovate ská starostlivosť o
zvieratá.
Podie anie sa na základnom výcviku psov.
Venčenie psíkov mimo areál útulku.
Čistenie a dezinfekcia kotercov pre zvieratá.
Starostlivosť o vnútorné i vonkajšie prostredie útulku.
Administratívna práca.
Plnenie úloh pod a pokynov nadriadeného.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - Efektívne spracovanie ovčieho resp.
kravské mlieko na výrobky.
- rozdelenie výrobkov pod a sortimentu, pripraviť tovar na
expedíciu v požadovanom termíne.
- Dodržiavať stanovené a určené : smerno – technologické postupy,
normy, receptúry.
- Dodržiavať všeobecné nariadenia : EÚ, Potravinový kódex SR.
- Dodržať požadovanú kvalitu výrobkov. Kvalitu kontrolovať
meraním teplôt, meraním pH, ale predovšetkým senzoricky.
Dodržiavať vypracovaný plán HACCP v ňom predovšetkým :
- monitoring kontrolných kritických bodov,
- plán hygieny a sanitácie,
- osobnú hygienu,
- zásady práce a pracovných tokov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
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VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Pracovník vo
výrobe (1)

IL - PLAST
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, spol. s
r.o.(Družstevná 4,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Alena Líšková (tel.:
+421905572269, e-mail: ilplast@il-plast.sk)

3.3.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálu, pílenie, úprava,
zváranie plastov.

Praktická sestra
(1)

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

Ing.Jana Devečková (tel.:
044/5533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
699)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti pri
ošetrovate skej starostlivosti, hlavne pri uspokojovaní Bio-psychosociálnych služieb pacientov v zariadení sociálnych služieb.

Predajca
(Liptovský
Mikuláš) (1)

MERKUR
SLOVAKIA,
s.r.o.(Kamenné pole
4554/6, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Kamila Gregocka (tel.:
+421905427823, fax: 0442850139,
e-mail: ekonomicke@merkur.sk)

17.10.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj tovaru a služieb koncovému
zákazníkovi,
- komunikácia so zákazníkmi a udržiavanie obchodných vzťahov,
- skladové hospodárstvo (objednávanie, príjem a evidencia tovaru),
- príjem, evidencia a výdaj servisných zákaziek,
- vystavovanie tovaru a udržiavanie poriadku na predajni.

Predajca
automobilov (1)

UNICAR, s.r.o.(1. mája
68, Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Brtáň (tel.: +421905810292,
e-mail: brtan@unicar.sk)

28.1.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Predavač v
obchodnej
prevádzke (2)

MIPEK
s.r.o.(Demänovská 745,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Iveta Šmitalová (tel.:
+421903740391, e-mail:
mipeksro@gmail.com)

13.2.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

34

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; aktívny predaj, vyh adávanie
potencionálnych zákazníkov, vedenie evidencie zákazníkov,
kontaktovanie, mailing, práca so soc.sieťami, marketing predaja,
oslovenie zákazníka, predstavenie produktu, predvádzacie jazdy,
komunikácia so zákazníkom, spracovanie potrieb zákazníka,
vypracovanie ponuky, spracovanie objednávky, príprava a
odovzdanie vozidla zákazníkovi, starostlivosť o jestvujúceho
zákazníka
Dátum nástupu: Ihneď ; predaj chleba, pekárenských výrobkov a
doplnkového potravinového sortimentu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23
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Zamestnávate (adresa
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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Predavač/ka pokladník/čka,
skrátený úväzok,
Revolučná, LM
(1)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(Revolučná
1206/10, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Lidl Slovenská republika, v.o.s. (,
e-mail: kariera@lidl.sk)

20.3.2020

za mesiac (od
470)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Pre našich zákazníkov to budeš ty, kto
bude stelesňovať Lidl. Preto budeš pracovať na tom, aby boli
obslúžení k ich plnej spokojnosti. To však neznamená, že pri
pokladni presedíš celý deň – práve naopak!
• Vďaka tebe bude naša predajňa fungovať tak ako má – bude
krásna a čistá, aby sa nakupujúci cítili počas nákupu v Lidli čo
najpríjemnejšie.
• Vďaka tebe nájdu naši zákazníci v predajni vždy čerstvé produkty
v dostatočnom množstve.
• Budeš pomáhať svojmu tímu všade, kde ťa budú potrebovať – v
predajni aj v sklade danej predajne.
• Budeš zapracovávať študentov v rámci programu duálneho
vzdelávania.

Predavač/ka pokladník/
čka,skrátený
úväzok,Liptovský
Hrádok (1)

Lidl Slovenská
republika,
v.o.s.(Štúrova 730/33,
Liptovský Hrádok,
03301)

Lidl Slovenská republika, v.o.s. (,
e-mail: kariera@lidl.sk)

20.3.2020

za mesiac (od
470)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Pre našich zákazníkov to budeš ty, kto
bude stelesňovať Lidl. Preto budeš pracovať na tom, aby boli
obslúžení k ich plnej spokojnosti. To však neznamená, že pri
pokladni presedíš celý deň – práve naopak!
• Vďaka tebe bude naša predajňa fungovať tak ako má – bude
krásna a čistá, aby sa nakupujúci cítili počas nákupu v Lidli čo
najpríjemnejšie.
• Vďaka tebe nájdu naši zákazníci v predajni vždy čerstvé produkty
v dostatočnom množstve.
• Budeš pomáhať svojmu tímu všade, kde ťa budú potrebovať – v
predajni aj v sklade danej predajne.
• Budeš zapracovávať študentov v rámci programu duálneho
vzdelávania.

Predavač/ka v
papiernictve
Daffer, Liptovský
Mikuláš (1)

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

Mgr. Gabriela Ďurinová (tel.:
+421465198715, e-mail:
durinova@daffer.sk)

27.2.2020

za mesiac (od
696)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zabezpečovanie spokojnosti zákazníka,
kvality obsluhy na predajni, poradenstvo zákazníkom,
• zabezpečenie bezproblémového chodu predajne
• práca aj v sobotu,
• aktívny predaj a komunikácia smerom k zákazníkom,
• preberanie a vykladanie tovaru.
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Predavačka (1)

Erika Janček
Chovančíková TOPTROPIC(Kamenn
é pole 4447/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Erika Janček Chovančíková (, email:
erika.chovancikova@zoznam.sk)

20.1.2020

za hodinu (od
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka
v špecializovanej predajni s Hodinami a Šperkmi v HM-TESCO
LM
Pracovné miesto má byť obsadené v rámci projektu z ÚPSvR a je
pre matku starajúcu sa o dieťa vo veku max. 5 rokov.
Základnými požiadavkami sú:
- mať pozitívny vzťah k hodinkám a šperkom
- mať rozvinutú jemnú motoriku rúk (na vykonávanie drobných
opráv, výmeny batérií..)
- príjemný vzh ad a vystupovanie, zodpovednosť, bezúhonnosť
- pracovný čas - pod a dohody na základe rozpisu, ale aspoň 2-3 dni
do týždňa od 9hod.- do 20 hod.

Prevádzkar (1)

LIMBA LIPTOV s. r.
o.(Jánska dolina 2070,
Liptovský Ján, 03203)

Martin Tvrdoň (tel.:
+421908878775, e-mail:
martin2555@centrum.sk)

26.1.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu v penzióne v Liptovskom
Jáne. Jedná sa o výpomoc pri prevádzke penziónu (v kuchyni a na
recepcii). Vek a vzdelanie nie je podmienka, iba chuť a záujem o
prácu. Pracujeme v týždňových zmenách. Ponúkame prácu na
HPP, VPP, dohodu aj živnosť. Zamestnancom zabezpečujeme
stravu a ubytovanie. Plat 800-1000 Eur. Viac info na t.č.:
0908878775

Profesionálny
poradca
zákazníka,
kuchyne Liptovský
Mikuláš (1)

DECODOM, spol. s r.
o.(Kamenné pole 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

RNDr. Jana Kalafutová (tel.:
+421385352255, e-mail:
osobne@decodom.sk)

3.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - dispozičné riešenie nábytku pod a
požiadaviek zákazníka v grafickom programe
- podávanie informácií o predávanom tovare
- komunikácia so zákazníkom
- spracovanie objednávok
- starostlivosť o priestor predajne
- práca na zmeny
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Projektant
vzduchotechniky
a klimatizácie (1)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

29.1.2020

za mesiac (od
700)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vypracováva štúdie a analýzy riešení
- pripravuje podklady k projektovej dokumentácii
- realizuje projektovú dokumentáciu, ktorá je zhotovená v súlade s
platnou legislatívou
- sleduje a vyhodnocuje smery rozvoja v oblasti vzduchotechniky a
klimatizácie
- študuje odbornú domácu aj zahraničnú literatúru z danej oblasti
- navrhuje zmeny v zmysle rozvojových trendov
- vypracováva výrobnú (výkresovú) dokumentáciu pod a
požiadaviek zákazníka
- zodpovedá za účelnosť a vhodnosť technického riešenia určenej
časti úlohy a za dodržiavanie termínov
- spolupracuje pri plánovaní a koncepčnom riešení jednotlivých
úloh a projektov
- spolupracuje s členmi tímu pri riešení konkrétneho projektu a pri
realizácii jednotlivých vývojových a výrobných etáp
- spolupracuje s obchodným oddelením pri ponukovom konaní
- efektívne zavádza technické a technologické novinky do praxe

Raňajkový
kuchár (1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
720)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v kuchyni hotela, príprava raňajok,
nárezov, šalátov a ostatné práce pri príprave jedál teplej a studenej
kuchyne, HACCP, sanitácia

Recepčná (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

5.2.2020

za mesiac (od
700)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ;

Recepčná (1)

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

(tel.: 0907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

9.9.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace
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Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23
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Recepčná - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (1)

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

Recepčná /
Recepčný (3)

Recepčná,
Recepčný (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Marta Mináriková (tel.: +421
(915) 834 624, e-mail:
darabos@tmr.sk)

12.12.2019

za mesiac (od
812)

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

SLOVAK PROPERTY
GROUP,
a.s.(Demänovská cesta
3/1, Demänovská
Dolina, 03101)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
780)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - front-office rezortu, prvý kontakt s
klientom
- aktívna komunikácia so zákazníkom osobne, emailom, telefonicky
- práca s rezervačným systémom Ellipse
- práca s hotovosťou a platobným terminálom
- vystavovanie faktúr a účtov
- predaj doplnkových služieb a produktov
- poskytovanie informácií, starostlivosť o prezentáciu rezortu na
webových portáloch
- práca v denných aj nočných zmenách

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

Michaela Fejková (tel.:
+421905921777, e-mail:
mfejkova@liptovskydvor.sk)

13.2.2020

za mesiac (od
650)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.05.2020 ; – Zodpovednosť za plynulý chod
recepcie
– Starostlivosť o čistotu zverených priestorov
– CHECK-IN, CHECK -OUT s hosťami s úsmevom na tvári
– Poskytovanie informácie hosťom s radosťou
– Administratíva, vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie
– Aktívny predaj ponúkaného sortimentu
– Práca s pokladňou a hotovosťou
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za procesy check in a check
out a celkový chod recepcie, poskytovanie komplexných informácií
hosťom, vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie,
prepájanie hostí, reprezentovanie a zastupovanie záujmov
spoločnosti, aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie
rezervácii hostí, zabezpečovanie komfortu pre hosti (poradenstvo,
servis), administratíva spojená s chodom recepcie, zodpovednosť za
dodržiavanie interných smerníc, Práca s finančnou hotovosťou,
zodpovednosť za prijaté online/offline platby, práca s hotelovým
systémom a k nemu pridruženými programami, zodpovednosť za
poskytovanú úroveň služieb.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Požad.
prax
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Recepčná/
recepčný Hotel
Grand**** Jasná
(2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Grand Jasná 72,
Demänovská Dolina,
03101)

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

24.1.2020

za mesiac (od
812)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Recepčná/ý (5)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (tel.:
+421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - recepčná/ý v hoteli

Recepčný/
Recepčná (4)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

6.3.2020

za mesiac (od
850)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Priamy kontakt a komunikácia s
klientmi
Check in/check out hostí
Zabezpečenie aktualizácie, kontrolovanie a potvrdzovanie
rezervácii
Vedenie evidencie ubytovaných hostí
Vystavovanie klientských účtov, fakturácia
Práca s finančnou hotovostou
Administratíva spojená s chodom recepcie
Poskytovanie komplexných informácií klientom
Ostatné činnosti pod a pokynov nadriadeného

Recepčný/
recepčná (3)

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

Chudovský (tel.: 0915835 185, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie

Recepčný/
recepčná (3)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
770)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie bežného chodu hotelovej
recepcie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za procesy check in a check
out a celkový chod recepcie. Poskytovanie komplexných informácií
hosťom. Aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácii
hostí. Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie,
administratíva spojená s chodom recepcie. Práca s finančnou
hotovosťou, zodpovednosť za prijaté online/offline platby,
kompletná denná uzávierka, reporty pre finančné oddelenie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Recepčný/á (1)

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

(tel.: 0905 264 060, e-mail:
prevadzka@hotelavena.sk)

2.5.2019

za mesiac (od
780)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á - ubytovanie hotelových hostí,
poskytovanie informácií, vybavovanie telefonických a emailových
rezervácií, komunikácia s klientmi, práca v programe HOREC

Recepčný/á (1)

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

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

26.3.2019

za mesiac (od
630)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná a práce s tým súvisiace

Recepčný/á (1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

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

13.6.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za administratívu spojenú s
ubytovaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich
požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie
telefonických hovorov. Je prvou kontaktnou osobou hotelového
hosťa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a
odovzdávania informácií. Pracuje s hotelovým programom
HOREC.

Recepčný/á (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á ubytovávanie/odubytovávanie hostí, poskytovanie pomoci počas
pobytu, vybavovanie mailovej agendy, spravovanie rezervačného
systému, fakturácia, predaj vstupného do areálu a pod.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

za mesiac (od
770)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi, práca v
rezervačnom systéme.

Rezervačný agent
(2)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

Riadite
Základnej školy s
materskou školou
Važec (1)

Základná škola s
materskou
školou(Školská 339,
Važec, 03261)

Adriana Ilavská (tel.: 0918 469
242, e-mail:
a.ilavska@obecvazec.sk)

6.3.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.05.2020 ; Riadenie a zodpovednosť za chod
školy pod a § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve.

Samostatne
účtujúci čašník
(2)

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

p. Ďurica (tel.: 0908930369 , email: mdurica@windowslive.com)

10.1.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie prác spojených s obsluhou
zákazníka, príprava kávy a kávových nápojov ako aj alko, nealko
nápojov.

Samostatný
kuchár Hotel
Pošta**** (3)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

26.8.2019

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava jedál teplej a
studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola
skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a
inventár, dodržiavať všetky požiadavky dané HACCP a jednotné
zásady prípravy jedál.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Samostatný
odoborný
referent (2)

Informačné centrum
mesta Liptovský
Mikuláš(Nám.mieru 1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101)

Samostatný
radca - odd.
preventívneho
pracovného
lekárstva (1)

Senior nákupca
(1)

Bc. Jana Piatková (tel.: 044/552 24
18, e-mail:
j.piatkova@mikulas.sk)

11.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Poskytovanie informácií v SJ a AJ
návštevníkom mesta, pomocné administratívne práce, predaj
tovaru. Zamestnávate má záujem prijať uchádzača o zamestnanie
do 29 rokov, vedeného na úrade práce minimálne mesiac.

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

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

17.2.2020

za mesiac (od
756)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné ucelené odborné činnosti vo
vymedzenom úseku verejného zdravotníctva na oddelení
preventívneho pracovného lekárstva.
Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a
vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo vymedzenom
úseku.

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

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

9.3.2020

za mesiac (od
1200)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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Požad.
prax

aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie nákupu materiálu.
• Zabezpečovanie včasných dodávok materiálu pod a výrobného
plánu.
• Aktívna spolupráca s existujúcimi dodávate mi.
• Sledovanie hodnoty skladu s dôrazom na h adanie možností
znižovania hodnoty skladu.
• H adanie priestoru pre zlepšenie interných procesov a podie anie
sa na ich optimalizácii.
• Vypracovanie reportov pod a interných pravidiel oddelenia.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
Senior nákupca
(1)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.(Pálenica
53/79, Liptovský
Hrádok, 03317)

Kontakt u zamestn.

Ing. Monika Žišková (, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

6.3.2020

za mesiac (od
810)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Senior nákupca obstaráva pre jednotlivé
pracoviská spoločnosti tovar, materiál a služby formou zmluvy
alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a
cene, na základe potrieb indikovaných v informačnom systéme.
Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávate ov,
vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za dubiózne
zásoby, ich výšku a hodnotu a udržuje ich stav na optimálnej
úrovni.
Náplň práce:
• nakupovať požadovaný materiál od dohodnutých dodávate ov;
• dojednávať a spresňovať objednávky a kúpne zmluvy;
• evidovať objednávky a kúpne zmluvy, ich návrhy, spresnenia a
plnenia;
• evidovať dodávate ov a aktualizovať ich údaje v systéme IS
SOFTIP PROFIT (údržba dodávate ov);
• sledovať plnenie objednávok a kúpnych zmlúv, vymáhať dodávky
a dodržiavanie dohodnutých podmienok;
• vydávať dispozície k doprave materiálu a k prevzatiu dodávok;
• informovať o stave zabezpečenia a plnenia dodávok, vykonávať
operatívne opatrenia a zabezpečenie ohrozených dodávok;
• vypracovávať a uplatňovať výh ady dodávok pre budúce obdobia;
• zisťovať ceny pre cenotvorbu;
• spolupodie ať sa na zmenových konaniach;
• kontrolovať vecnú stránku faktúr;
• reklamovať odchýlky v množstve a kvalite dodaného materiálu
vrátane vád a poškodenia pri doprave;
• sledovať stav zásob nakupovaného materiálu;
• pripravovať podklady a zúčastňovať sa na obchodných
rokovaniach s určenými zákazníkmi;
• aktívne sa zúčastňovať na prejednávaní cien materiálov s cie om
ich znižovania, ako aj prejednávania náhrad materiálov od iných
výrobcov v súvislosti so znižovaním nákladov vstupných
materiálových položiek;
• spolupracovať s pracovníkmi obchodného úseku pri zavádzaní
nových výrobkov po stránke materiálovej s prihliadaním na
cenotvorbu a dostupnosť a včasnosť zabezpečenia jednotlivých
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

nových materiálových položiek;
• príprava podkladov pre platby dodávate ov na týždennej báze.
Sestra (1)

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

Ing.Jana Devečková (tel.:
044/5533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

25.9.2019

za mesiac (od
788)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca pri
poskytovaní ošetrovate skej starostlivosti metódou ošetrovate ského
procesu v zariadeniach sociálnych služieb.

Sestra (2)

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

(tel.: 044/5563526, e-mail:
ivankova@nsplm.sk)

6.6.2019

za mesiac (od
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra - Práca sestry na oddelení

Skladník (1)

Martin Kubovčík(1.
mája 4652, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Martin Kubovčík (tel.: 0907 881
222, e-mail:
autodoplnkykubo@gmail.com)

28.2.2020

za hodinu (od
3,33)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade, balenie objednávok pre
zákazníka.

Skladník (1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Evidencia objednávok, príjem, výdaj
tovaru.

Skladník (1)

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

Joanna Komperda (tel.:
+421443700012, e-mail:
zahrada@skalniak.eu)

18.2.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberanie a vykladanie tovaru, predaj.

Skladník (2)

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

(tel.: 044/5207175, e-mail:
horvathova@esox-plast.sk)

29.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník - výdaj materiálov do výroby,
zvážanie hotových výrobkov do skladu, zaskladňovanie

Skladník - šofér
(1)

Mäso Liptov
s.r.o.(Roveň 211,
Podtureň, 03301)

Eva Kuffová (tel.: 0917 354 632, email: masoliptov@gmail.com)

15.1.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie mäsových výrobkov, expedovanie
mäsových výrobkov, pomocné práce vo výrobe, rozvoz tovaru.
Nutný vodičský preukaz B1 a C.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Skladník a
operátor
vyrezávacieho
plotra (2)

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

Marianna Lišková (tel.: 0905 437
956, e-mail: office@tomirtech.sk)

16.10.2019

za mesiac (od
750)

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

Skladník/čka s
platným VZV
preukazom v LM
(2)

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

Mgr. Dana Chovancová (tel.:
+421948732714, e-mail:
presov@mahax.sk)

24.2.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Skladový/á
robotník/čka (1)

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

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

25.2.2020

za hodinu (od
3,6)

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

Stavebný
pracovník (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

16.10.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme skladníkov/čky s platným VZV
preukazom do Liptovského Mikuláša
- príprava a vyskladnenie komponentov pod a požiadaviek,
- výklad a náklad zásielok pomocou vysokozdvižného vozíka,
- fyzický príjem a uskladnenie zásielok,
- príjem materiálu,
- prísun hotových výrobkov, komponentov a obalového materiálu
medzi
skladmi,
- zabezpečenie odvozu technologického odpadu z výroby na zberné
miesto
zamestnávate a,
- spolupráca pri balení a expedovaní tovaru.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - vykladanie a nakladanie materiálu
pomocou VZV
- príjem materiálu
- vychystávanie materiálu
- expedícia materiálu

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske, pokladacie práce, dlažby,
obklady, betonáže, omietky, zateplovacie práce, jednoduché
konštrukcie z dreva, základné elektroinštalačné a základné
vodárenské práce.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Stavebný
pracovník (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

10.12.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske, pokladacie práce, dlažby,
obklady, betonáže, omietky, zateplovacie práce, jednoduché
konštrukcie z dreva, základné elektroinštalačné a základné
vodárenské práce.

Stolár / Tesár (4)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na základe výrobno-technickej
dokumentácie - výroba a montáž nábytkových prvkov z
ve koplošných materiálov
- výroba jednoduché drevené schodiská
- drevené odvetrávané fasády a terasy
- plnenie úloh priameho nadriadeného
- správna výroba a dodržiavanie technologických postupov vo
výrobe
- dodržiavanie zásad v súlade s BOZP a požiarnej ochrany vo
výrobe

Stolár, pracovník
v stolárskej
výrobe (1)

FILIP kuchynské
štúdio s.r.o.(Smrečany
323, Smrečany, 03205)

Brigita Bajerová (tel.:
+421910979550, e-mail:
info@filiplm.sk)

17.1.2020

za mesiac (od
950)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš tím rozširujeme o kolegu stolára,
ktorý ma skúsenosti s kompletizáciou a montážou nábytku.
Ponúkame možnosť sa zapojiť do rozvoja dnes už tradične
spoločnosti. Majú záujem vytvoriť pokojný a kreatívny pre
šikovného nového kolegu, ktorý využije svoje skúsenosti a zapojiť
sa do rozvoja našej firmy v rôznych novinkách, ktoré
pripravujeme.

Strojník JCB (1)

M + M PREFA
s.r.o.(Vyšné fabriky
1710, Liptovský
Hrádok, 03301)

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

5.3.2020

za mesiac (od
812)

Stredné odborné
vzdelanie

Strojník na bager
(3)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Strojník výrobnej
linky (20)

Savencia Fromage &
Dairy SK, a. s.(1. mája
124, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Lucia Záchejová (, e-mail:
lucia.zachejova@savencia-fd.sk)

4.12.2019

za hodinu (od
3,52)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha výrobnej linky, nastavovanie jej
parametrov, vizuálna kontrola, odoberanie vzoriek, spolupráca s
predákom a ostatnými pracovníkmi výroby.
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Strážnik (2)

HP Security
s.r.o.(Strážny objekt:
Rettenmeier Tatra
Timber , Liptovský
Hrádok, 03301)

Mgr. Branislav Hubcej (tel.: 0904
444 794, e-mail:
peter.hubcej99@gmail.com)

15.11.2019

za mesiac (od
870)

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

Sústružník (1)

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

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

9.3.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Technik
bezpečnostných
systémov (1)

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

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

4.2.2020

za mesiac (od
860)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

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

Technológ (1)

LIPTOV FOOD s. r.
o.(Uhorská Ves 164,
Uhorská Ves, 03203)

Michal Štás (tel.: +421901713945)

2.3.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 31.03.2020 ; Obsluha strojov

Technológ (2)

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

Bc. Lenka Nahálková (tel.:
+421445476723, e-mail:
hr@fiving.sk)

28.1.2020

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - normovanie práce pre zváranie,
povrchové úpravy, sekanie, ohraňovanie, chladiarenské,
elektrikárske, montážne a zostavné práce
- spracovanie technologickej dokumentácie vrátane noriem
spotreby práce
- kapacitné plánovanie výroby
- monitorovanie a kontrolovanie pracovných časov a postupov
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Technológ
obsluhy stroja na
výrobu a
prípravu
pelmeňov (4)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

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

Technológ
prípravy
pokrmov ruskej,
ukrajinskej,
kaukazskej
kuchyne (4)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Technológ
prípravy zdravej
výživy v
hotelovom
zariadení (4)

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

p. Brnová (tel.: 0915 835 185, email: store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
900)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.
Tvorba jedálnych lístkov.

Testovací technik
(10)

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

Mgr. Katarína Chovanová (, email:
katarina.chovanova@eltek.com)

4.2.2020

za hodinu (od
4,57)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a
sprievodnej dokumentácie.
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích
procedúr.
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a
ich ovládanie.
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a
systémoch pod a technickej dokumentácie.
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích
procedúr.
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.
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Traktorista (2)

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

Ing. Maroš Kmeť (tel.: 0903 414
503, e-mail: kmet@agro-racio.sk)

25.10.2019

za hodinu (od
3,33)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky po né práce, kosba, sejba, odvoz
plodín z po a, zásobovanie živočíšnej výroby.

Traktorista (3)

AGRO-RACIO
s.r.o.(Svätý Kríž, Svätý
Kríž, 03211)

Ing. Maroš Kmeť (tel.: 0903 414
503, e-mail: kmet@agro-racio.sk)

7.1.2020

za hodinu (od
3,33)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky po né práce, kosba, orba, sejba,
odvoz plodín z po a, zásobovanie živočíšnej výroby.

Trieskač (1)

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

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

10.3.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Opracovávanie plechov trieskaním,
obsluha vysokozdvižného vozíka a žeriava.

Umývačka riadu
(2)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - pomocné práce v kuchyni
- umývanie bieleho a čierneho riadu
- umýcanie kuchyne

Upratovačka (1)

MA COMPANY
s.r.o.(1.mája 2035,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Anton Pažítka (tel.:
+421915887777, e-mail:
macompany.lm@gmail.com)

5.11.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce v hotelového typu

Upratovačka (1)

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

PhDr. Eva Vondráková (tel.:
044/553 39 73, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

25.2.2020

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie práce.

Upratovačka (1)

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

(tel.: 0911496796, e-mail:
zssms@zslmokolicne.edu.sk)

25.7.2019

(-)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka
Upratovacie práce v škole.

Upratovačka chyžná (1)

Intergal EU,
s.r.o.(Nám.mieru 3,
Liptovský Mikuláš,
03101)

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

9.3.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb - penzión, upratovanie
reštaurácie.
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Upratovačka sanitárny
pracovník vo
wellness centre
(2)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

22.7.2019

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovačka - sanitárny pracovník vo
wellness centre.
Upratovanie priestorov wellness centra v zmysle prevádzkového
poriadku - sanitácia, dezinfekcia, výmena bielizne.
Požadujeme zodpovednosť, spo ahlivosť, bezúhonnosť dokladovanú
aktuálnym Výpisom z registra trestov, dobrý zdravotný stav.

Upratovačka
wellness (2)

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

Cviková Zuzana (tel.: 0914 330
036, e-mail:
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

20.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov prevádzky
wellness.

Učite MAT (1)

Základná škola s
materskou školou,
Demänovská ulica
408/4A, Liptovský
Mikuláš(Demänovská
ulica 408/4A, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Emília Čudejková (, e-mail:
riaditelka.zsdemlm@gmail.com)

5.3.2020

za mesiac (od
1000)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie matematiky na II. stupni ZŠ v
kombinácii so všeobecno-vzdelávacích predmetov

Učite
konzervatória (2)

Súkromné tanečné
konzervatórium(Hradn
á 340, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

Eva Ohraďanová (tel.: +421915
836 148)

15.1.2020

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie žiakov konzervatória.

Učite špeciálnej
základnej školy
(1)

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

(tel.: 0907 821 037, e-mail:
szsil.jan@gmail.com)

5.2.2020

za mesiac (od
1091,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
učite om špeciálnej základnej školy.
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Učite /ka
anglického
jazyka +
kombinácia
všeobecných
vzdelávacích
predmetov (1)

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

Alena Húsková (tel.: 0905 819 754,
e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

26.11.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť na EGJT.

Učite /ka ruského
jazyka +
kombinácia
všeobecných
vzdelávacích
predmetov (1)

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

Alena Húsková (tel.: 044/5472903,
e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

26.11.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť na EGJT.

Učite /učite ka
fyziky,
matematiky,
techniky (1)

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

(tel.: 044/55 33 973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

17.4.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /učite ka fyziky, matematiky,
techniky - výchovno vzdelávacia činnosť učite a II. stupňa.
Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o pracovné miesto, aby
žiadosť a životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a súhlasom so
spracovaním osobných údajov zasielali e-mailom, alebo poštou na
adresu školy. V žiadosti nezabudnite napísať telefonický kontakt.

VODIČ (4)

LUKRI
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ľuboslav Kristel (tel.:
+421905647409, e-mail:
majitel@lukri.sk)

16.8.2019

za mesiac (od
1500)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu SK-E a späť, SK-GB a späť

Valciar operátor pri
valcovacej linke
(1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

13.2.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Príprava vstupného materiálu pre
valcovacie linky,
• nastavovanie valcovacích liniek,
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,
• dolaďovanie valcovacích liniek,
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,
• odoberanie výrobkov od linky,
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.
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Vedúci
ekonomického
úseku (1)

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

Ing. Martin Blaščík (tel.:
+421903802958, e-mail:
m.blascik@tepron.sk)

17.3.2020

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Zodpovednosť za vedenie účtovníctva
v spoločnosti.
Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch.
Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie.
Inventarizácia záväzkov, poh adávok, majetku.
Vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva.
Príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a
daňového poradenstva.
Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
Vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o
DPH.
Vypracovávanie analýz a správ pod a požiadaviek vedenia
spoločnosti, zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné
závierkové práce.
Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa
účtovníctva.

Vedúci oddelenia
údržby a
nástrojárne (1)

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

Dana Homzová (tel.:
+421905430408, e-mail:
personalne@cdprofil.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
700)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Plánovanie a riadenie procesov súvisiacich
s údržbou nástrojov, strojov a zariadení pod a potrieb výrobného
procesu.
Zabezpečenie monitorovania, kontroly, opráv a údržby strojov a
zariadení, analýza vzniknutých porúch a realizovate nosť opráv z
technologického poh adu.
Zabezpečenie realizácie opráv a údržby strojov a zariadení.
Príprava a kontrola plnenia plánu údržby a opráv strojov a
zariadení.
Riadenie oddelenia údržby a nástrojárne.

Vedúci robotník
na spracovanie
palivového dreva
(1)

AUTOCHOM,
s.r.o.(Revolučná 243/,
Liptovská Kokava,
03244)

Milan Chovan (tel.: 0903 526 394,
e-mail: autochom@post.sk)

12.11.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie pracovného kolektívu pri
spracovaní palivového dreva, prijímanie, evidovanie a spracovanie
objednávok.

Vedúci skladu (1)

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

Mgr. Ivana Ševčíková (tel.:
+421445623407, fax:
+421445623409, e-mail:
i.sevcikova@dom-max.sk)

17.2.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v sklade a na predajni, výdaj a
príjem tovaru, komunikácia so zákazníkmi.
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Vnútorný
predajca na
obchode (1)

JV Partners, s.r.o.(ČS
Shell, Garbiarska
ulica , Liptovský
Mikuláš, 03101)

Števčeková Zuzana (tel.: 0915 447
756, e-mail:
shell8252@csshell.net)

20.2.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Vodič (skupina C
- Tatra 815) (1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815

Vodič MKD (1)

AG Logistics,
s.r.o.(Hony 369/5,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Anton Gazdík (tel.:
+421903261870, e-mail:
aglogistics@alconet.sk)

21.10.2019

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie a údržba vozidla v MKD.

Vodič VZV (1)

Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.(Pod
lipami 88, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok)

(tel.: 421 44 52 07 011, e-mail:
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

17.4.2019

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič VZV - obsluha vysokozdvižného
vozíka, nakladanie a vykladanie reziva, výrobkov

Vodič autobusu
(1)

ARRIVA Liorbus,
a.s.(Štefánikova 2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Lenka Capková (tel.:
+421444314629, e-mail:
lenka.capkova@arriva.sk)

30.9.2019

za mesiac (od
1124)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zodpovedá za správne vedenie vozidla.
• Kontroluje technický stav vozidla a to nielen pred začiatkom
jazdy, ale i v priebehu dennej prevádzky a po ukončení denného
výkonu vozidla.
• Udržuje autobus v poriadku a čistote.
• Dodržuje základné predpisy a normy, upravujúce výkon funkcie
vodiča autobusu.
• Pod a vopred stanoveného rozvrhu služieb dodržiava nástup do
zamestnania.
• Dodržuje predpisy a povinnosti pred výjazdom, pri prepravnom
výkone a pri návrate.
• Plní určené opatrenia pri dopravnej nehode.
• Dodržuje pracovnú disciplínu.
• Predkladá zamestnávate ovi podklady pre vyúčtovanie náhrad
cestovných výdavkov.
• Upozorňuje zamestnávate a na zistené závady technického stavu
vozidla.
• Dodržuje pokyny pre vodičov, pracovný poriadok a pracovné
povinnosti vodiča autobusu.
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Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Starostlivosť o zákazníka, práca na
pokladni, informovanie zákazníka o akciách, dokladanie a
preberanie tovaru, udržiavanie čistoty na ČS.
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Vodič cisterny na
zvoz mlieka (1)

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

Peter Karčák (tel.:
+421911141490, e-mail:
lasimex@lasimex.sk)

13.1.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič dodávky
(1)

MIPEK s.r.o.(Ľube a
513, Ľube a, 03214)

Juraj Šmitala (tel.:
+421903340391, e-mail:
mipek@stonline.sk)

13.2.2020

za mesiac (od
1000)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz chleba a pekárenských výrobkov

Vodič dodávky v
medzinárodnej
doprave (3)

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

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

12.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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

Vodič donášky,
rozvoz jedál a
pizze (1)

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

Peter Boroš (tel.: +421915158554,
e-mail: pboros.lm@gmail.com)

13.2.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla,
práca s peniazmi,
pomocné práce.

Vodič kamiónu
(1)

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

p. Karas (tel.: 0915 859 676, email: kktransplus@gmail.com)

9.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy. Požadujeme: Kvalifikačná karta vodiča, tachografová
karta, psychotesty, zdravotná prehliadka.

Vodič kamiónu
(2)

Fox SK, s. r.
o.(Demanova 3,
Demänovská Dolina,
03101)

Miroslav Líška (tel.:
+421917287416, e-mail: foxsk@centrum.sk)

30.9.2019

za mesiac (od
1500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu na prepravu dreva alebo s
plachtovým návesom Slovensko-Čechy.

Vodič kamiónu
(2)

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

Miroslav Šlauka (tel.:
+421903804764, fax:
00421445541159)

2.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič cisterny na zvoz mlieka.
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Vodič kamiónu
(3)

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

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

25.4.2019

za mesiac (od
624)

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

aspoň 3
mesiace

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

Vodič kamiónu v
medzinárodnej
doprave (5)

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

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

20.8.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy (1)

KFB Trans
s.r.o.(Partizánska 94,
Liptovský Hrádok,
03301)

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

28.2.2020

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava
tovaru plachtovým tandemom, Slovensko-Taliansko-RUSKO,
Slovensko-Španielsko nie turnusy !!! Aktuálne !!! Seriózne
jednanie a SLUŠNÝ ZÁROBOK. ODMENY pod a výkonu +
Príplatok za víkend vonku. 2 víkendy v mesiaci doma. (napr. keď
prídete zo Španielska na Slovensko v stredu alebo vo štvrtok,
odchádzate von až v pondelok).

Vodič nákladnej
vnútroštátnej
dopravy (1)

OZO, a.s.(Priemyselná
2053, Lipt.Mikuláš,
03101)

Anna Mištunová (tel.: +421 915
998401, e-mail:
mkd.ozo@gmail.com)

20.2.2020

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevoz rôzneho druhu materiálu v rámci
Slovenska. Prevážame papier, celulózu, odpadový materiál v
kartónoch a big - bagoch, stavebný materiál..
Víkend vo ný.

Vodič
nákladného
vozidla (1)

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

Peter Karčák (tel.:
+421911141490, e-mail:
lasimex@lasimex.sk)

5.8.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Vodič skupiny
"C" (1)

Slovenské inžiniersko
priemyslové
stavby,spol. sr.o.(okolie
01, Liptovský Hrádok,
03301)

Eduard Hvizdoš (tel.:
+421907809604, e-mail:
sips@sips.sk)

3.2.2020

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.
Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla,
stavebné práce
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Vodič
špeciálnych
nákladných mot.
vozidiel (1)

Liptovská vodárenská
spoločnosť,
a.s.(Revolučná 595,
Liptovský Mikuláš,
03105)

Beata Semanová (tel.:
+421905850709)

2.3.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce spojené s vedením a obsluhou
vozidiel, čistenia kanalizačných sietí a ČOV.

Vychovávate
špeciálnej
základnej školy
(1)

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

Mgr. Eva Hubková (tel.: 0918 580
566, e-mail: szsil.jan@gmail.com)

24.1.2020

za mesiac (od
837,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná
vychovávate om špeciálnej základnej školy.

Vyučený
kuchár/ka (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.:
044/5533327, e-mail:
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

28.2.2020

za mesiac (od
718)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár- raňajky, obedy, večere. Výberový
pohovor sa uskutoční po zaslaní žiadosti na mail alebo po
telefonickom kontakte.

Vyučený/á
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0911 237 208, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

5.8.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Výroba
obalového
materiálu z dreva
(palety) (1)

MI-PAL
s.r.o.(Bernolákova 14,
Liptovský Mikuláš,
03101)

(tel.: mi-pal@mi-pal.sk)

17.2.2020

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučený/á kuchár/ka - kuchár/ka v
školskej jedálni - výroba jedál, šalátov a nápojov.
Uchádzači, ktorí majú záujem o pracovné miesto, prosíme aby
písali na našu adresu, e-mail alebo telefonovali do 13:00 na tel. čísla
044/5533365 alebo 0911 237 208.
V žiadosti nezabudnite napísať telefonický kontakt.
Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a vybavovanie objednávok,
prijímanie a evidovanie telefonických hovorov. Spracovávanie
rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov. Komunikácia s
dodávate mi, odberate mi a externými partnermi.
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Výrobný
robotník (5)

Pečivárne Lipt.
Hrádok,
s.r.o.(Liptovská
Porúbka 347,
Liptovský Hrádok,
03301)

Mgr.Zuzana Brtáňová (tel.:
044 /5221221, e-mail:
brtanova@plh.sk)

17.1.2020

za hodinu (od
4,31)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Vývojár, IT (1)

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

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

15.11.2019

za mesiac (od
1900)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - projektovanie a rozvoj Business
Intelligence (BI) riešení
- testovanie a zavádzanie BI požiadaviek založených na funkčných
a strategických požiadavkách spoločnosti
- dokumentovanie požiadaviek re Business Intelligence reporty
alebo iné výstupy na základe funkčných ja strategických
požiadaviek
- vývoj reportov z rôznych analytických poh adov (pivot tabu ky,
schémy) , upozornení, drill-down navigácie a dynamických /
interaktívnych panelov s možnosťou rozčlenenia, pomocou použitia
globálnych a lokálnych filtrov pre interné a externé hlásenia
organizácie
- podporovať a posilňovať transakčné podnikové informačné
systémy pod a potreby (CRM, ETS)
- riadenie bezpečnostných nastavení BI riešení

Vŕtač (1)

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

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

16.1.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Všeobecný
nástrojár (1)

ESOX, spol. s
r.o.(Uhorská Ves 171,
Uhorská Ves, 03203)

Ing. Jana Žiaková (tel.:
+421445207168, e-mail:
jana.ziakova@esox-plast.sk)

9.1.2020

za hodinu (od
3,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž a demontáž foriem a strižných
nástrojov
- Príprava jednotlivých podskupín pre formy
- Vykonávanie nástrojárskych prác
- Balenie a príprava na expedíciu foriem

Wellnes
recepčná/ý (2)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Michal Galko (tel.:
+421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - obsluha recepcie wellnes
- príprava súkromnej sauny pred každým nástupom
- kontrola prevádzky
- preupratanie prevádzky
- booking masáži
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Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie sušienok a oblátok, nalepovanie
etikiet, vkladanie výrobkov do krabíc, obsluha máčacieho stroja,
obsluha rezačky na oblátkovej linke atď.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Wellness
pracovník /
Masér (3)

SLOVAK PROPERTY
GROUP,
a.s.(Demänovská cesta
3/1, Demänovská
Dolina, 03101)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

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

Zmenový
údržbár (1)

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

Vladimír Devečka (tel.:
+421907888744, e-mail:
lippek@lippek.sk)

22.1.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preventívna údržba a opravy strojných a
elektrotechnických zariadení.

Zmenový čašník
(2)

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

Martin Kral (tel.: +421948444990,
e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

27.1.2020

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s
nimi.
- Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí.
- Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
- Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.
- Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri
výbere jedál a nápojov).
- Prijímanie objednávok a ich vybavovanie.
- Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
- Kontrolovanie stavu gastronomického zariadenia, udržiavanie
poriadku a čistoty.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Zubný asistent zdravotná sestra
(1)

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

Zvárač (1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

10.12.2019

za mesiac (od
700)

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

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

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

11.2.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke,
tmelenie, brúsenie.

Údržbár (1)

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

Andrea Timková (tel.:
+421903852215, e-mail:
vedenie@hotelmnich.sk)

5.2.2020

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Údržbár (1)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

6.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Pravidelné kontroly priestorov
komplexu a jeho okolia,
Zabezpečovanie kontroly a obsluha technologických zariadení,
Vykonania opráv a odstraňovanie porúch,
Celoročná údržba areálu.

Údržbár (1)

XO corp. s. r. o.(Brnice
166, Liptovská Sielnica,
03223)

(tel.: +421 915 836 120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

29.4.2019

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár - starostlivosť o vonkajší areál,
menšie opravy v exteriéri aj v interiéri, starostlivosť o zvieratá a
podobne...

Údržbár (4)

SLOVAK PROPERTY
GROUP, a.s.(Roveň
215, Podtureň, 03301)

Bc. Katarína Kunštárová (tel.:
+421918401444, e-mail:
personalista@spg.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - údržbárske práce – zabezpečenie
starostlivosti údržby a opráv
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- kosenie a starostlivosť areálu
- ďalšie činnosti s prevádzkou a údržbou

Údržbár - kurič
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
650)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržbárske práce, údržba a servis
zariadení a technológií hotela, zimná a letná údržba exteriéru,
zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne

Údržbár - kurič
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.:
+421918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

7.1.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce, údržba a servis
zariadení a technológii hotela, zimná a letná údržba exteriéru,
zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne.

59

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca zdravotnej sestry - zubnej
asistentky.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Údržbár budovy
(1)

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

Účtujúci čašník
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

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

28.2.2020

za mesiac (od
700)

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

aspoň 3
mesiace

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

Anton Mariak (tel.: 044/520 89
03, e-mail: riatelmaj@sorea.sk)

13.1.2020

za mesiac (od
690)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Čalúnnik (1)

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

Andrej Brziak, 0911156246,
andrej@liptov-scandic.sk

13.6.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník (2)

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

Ing. Zuzana Oblazná (tel.:
+421949546434, e-mail:
prevadzka@hoteleuropalm.sk)

8.6.2019

za hodinu (od
4,5)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho kolektívu prijmeme šikovných
čašníkov/čašníčky na dohodu, TPP, brigády na 4 hodiny. Prax nie
je nutná, zaškolenie bude poskytnuté.

Čašník (2)

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

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

31.1.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník špecialista na
ukrajinské
nápoje (1)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

13.3.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník - Hotel
Holiday Village
Tatralandia (1)

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

Marta Mináriková (tel.: 0904 751
887, e-mail: minarikova@tmr.sk)

12.12.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Vonkajšia a vnútorná technická údržba
objektovej sústavy budovy,
areálu a energetických médií v rámci strediska správy budov a
majetku.
Rozsah technickej údržby zahŕňa výkon údržby, servisu, opráv a
kontroly TZB
a infraštruktúry, starostlivosť o majetok, zverené hodnoty a
podpornú činnosť pri službách letnej a zimnej údržby.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov spojené s
vyúčtovaním objednávok klientov, dodržiavanie gastronomických
pravidiel, riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.

aspoň 3
roky

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnnik
Čalúnnenie sedacích súprav, stoličiek a kresiel
Potrebná je manuálna zručnosť, samostatnosť a trpezlivosť

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník špecialista na Ukrajinské nápoje na
prevádzke Hotel Strachanovka ***, Liptovský Ján.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za obsluhu hostí v reštauracií a
Lobby bare, radí pri výbere jedál a nápojov; vykonáva ich
zúčtovanie po skonzumovaní; aktívne predáva produkty,
zodpovedá za čistotu gastronomickej prevádzky. Na danú pozíciu
poskytujeme ubytovanie.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi.
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy
hostí. Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie. Príprava miešaných nápojov. Riešenie reklamácií a
sťažností zákazníkov. Hmotná zodpovednosť za skladové zásoby
tovaru a prijatej hotovosti.

Čašník - barman
(1)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

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

28.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník - barman
(1)

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

(tel.: 0918665470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

3.9.2019

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou.

Čašník - barman
(1)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou

Čašník / servírka
(1)

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

Ing. Veronika Kováčiková (, email:
kovacikova@mikulasskachata.sk)

17.12.2019

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník / servírka
(2)

iconiX SE(Brnice 166,
Liptovská Sielnica,
03223)

Marcela Holigová (tel.:
+421915836120, e-mail:
prevadzka@villabetula.sk)

15.8.2019

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník / Čašníčka
(15)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

12.11.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!
Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,
objednávky jedál, ...
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni, upratovanie reštaurácie
- atď
môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa
medze nekladú.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Servírovanie jedál a nápojov. Príprava
nápojov. Obsluhovanie hostí. Komunikácia s klientmi, práca s
kasou a finančnou hotovosťou.
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našich hoteloch,
podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivosť o
klientov, účtovanie cien pod a platných cenníkov cez registračnú
pokladňu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov v našich hoteloch,
podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivosť o
klientov, účtovanie cien pod a platných cenníkov cez registračnú
pokladňu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná
zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.

Čašník / Čašníčka
- sezónna práca
2019/2020 (5)

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

Natália Farkašová (tel.:
+421910921549, e-mail:
natalia.farkasova@tmr.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Čašník / čašníčka
(1)

Industry Pub, s.r.o.(M.
Pišúta 979, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Branislav Brťka (tel.:
+421911599976, e-mail:
alconet@alconet.sk)

26.2.2020

za hodinu (od
4,7)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Čašník v
hotelovej
reštaurácii (2)

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v
skratke HBP,
a.s.(Wellness Hotel
Repiská 31,
Demänovská Dolina,
03251)

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

8.1.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Čašník, servírka
(1)

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

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

3.4.2019

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka

Čašník, servírka
(1)

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

(tel.: 0904879314)

8.7.2019

za mesiac (od
665)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha hostí, príprava nápojov, udržiavanie čistoty, zodpovednosť
za bezproblémový chod reštaurácie počas svojej zmeny.
Požadujeme manuálnu zručnosť, komunikatívnosť, kultivovaný
slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, tímová práca.

Čašník, servírka
(2)

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

Kelčík Ján (tel.: 0914 330 030, email: gastro@hotelpermon.sk)

20.2.2020

za mesiac (od
624)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

KLAUS, s.r.o.(Hradná
412/37, Liptovský
Hrádok, 03301)

(tel.: 0905680843, e-mail:
lubo.p@atlas.sk)

19.6.2019

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi,
prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a
prestieraní, privítanie a usádzanie hostí pod a aktuálnych vo ných
kapacít, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov,
prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému
pracovníkovi, vyúčtovanie platieb a inkasovanie dlžnej sumy a
domácej mene v hotovosti na hotelové účty prípadne platobnou
kartou, odnášanie použitého riadu zo stolov, zabezpečenie
rezervácií stolov.

Dátum nástupu: Ihneď ; Roznos pokrmov a nápojov pod a
objednávky hotelovým hosťom.
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník, servírka
(2)

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

(tel.: 0908 566 127, e-mail:
mojmir.katrak@gmail.com)

26.4.2019

za hodinu (od
4,5)

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

Čašník, servírka
(2)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Branislav Hažík (, e-mail:
hazik@barservis.sk)

2.1.2020

za mesiac (od
750)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník, servírka
(2)

La Pentola,
s.r.o.(Námestie mieru
1, Liptovský Mikuláš,
03101)

Branislav Hažík (, e-mail:
hazik@barservis.sk)

23.1.2020

za mesiac (od
999)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Čašník, servírka
(2)

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

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

16.1.2020

za mesiac (od
860)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí hotelovej reštaurácie a
prípravou nápojov,
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,
- zúčtovanie na registračnej pokladni.

Čašník, servírka
(3)

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

(tel.: 0918 665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk, )

23.4.2019

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník - servírka - obsluha hostí, príprava
strediska, reštaurácia

Čašník, servírka
(3)

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

(tel.: 0915210661, e-mail:
stankovianskya@gmail.com)

28.6.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka
Obsluha a komplexná starostlivosť o zákazníkov.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Čašník, servírka
(4)

ALEXANDRA
WELLNESS HOTEL,
s.r.o.(Jánska dolina
2190/, Liptovský Ján,
03203)

Puchovanová Zuzana (tel.: +421
905 264 060)

3.12.2019

za mesiac (od
780)

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

Čašník, čašníčka
(1)

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

Vierka Majeríková (tel.:
+421949774525, e-mail:
restaurant@marino.sk)

28.2.2020

za mesiac (od
1050)

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

Čašník, čašníčka
(1)

DA KAI, spol. s r.o.(M.
M. Hodžu 18/35,
Liptovský Mikuláš,
03133)

Yifen Chen (tel.: +421911588858,
e-mail:
daniela.joobova@gmail.com)

20.12.2019

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

64

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových a externých hostí v
hotelovej reštaurácii a dennom bare.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - prácu ponúkame do prevádzky Red Café
- príprava pracoviska pred otvorením prevádzky
- obsluha zákazníkov a komunikácia s nimi
- komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri
výbere jedál a nápojov)
- prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie
- riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
- kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie
poriadku a čistoty
- evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom,
telefonicky alebo osobne
- príprava teplých a studených nápojov
- práca s registračnou pokladňou
- starostlivosť o čistotu prevádzky

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí v reštaurácii, pomocné práce
v kuchyni

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Čašník, čašníčka
(2)

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

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

31.7.2019

za mesiac (od
1100)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka.

Čašník/ čašníčka
(1)

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

Branislav Bahleda (tel.:
+421917160266, e-mail:
info@liptovskydvor.sk)

4.3.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; – Zodpovednosť za plynulý chod
reštaurácie a baru
– Starostlivosť o čistotu zverených priestorov
– Prijímanie a usádzanie hostí s úsmevom na tvári
– Obsluha a príjemná komunikácia so zákazníkom – prijímanie
objednávok, servírovanie jedál a nápojov
– Aktívny predaj ponúkaného sortimentu
– Práca s pokladňou a hotovosťou

Čašník/ čašníčka
(5)

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

p.Brnová (tel.: 0915 835 185,
044/5591555, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

15.10.2019

za mesiac (od
940)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí.

Čašník/Servírka
(5)

Maladinovo
s.r.o.(Palučanská
680/97, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Mgr. Katarína Šarafínová (tel.:
+421904433661, e-mail:
sarafinova@maladinovo.sk)

6.3.2020

za mesiac (od
850)

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

Čašník/servírka
(1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

prevádzka (tel.: 044 5599999, email: hotel.liptov@gmail.com)

25.10.2019

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: 01.07.2020 ; Dodržiavanie HACCP.
Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi.
Komplexná starostlivosť o zákazníka.
Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie.
Práca s registračnou pokladnicou.
Hmotná zodpovednosť za zverený inventár.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod prevádzky.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Čašník/servírka
(1)

ČEMMA,
s.r.o.(Demänovská
dolina 76, 03251)

prevádzka (tel.: 044 5599999, email: hotel.liptov@gmail.com)

15.11.2019

za mesiac (od
950)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Čašník/servírka
(4)

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

Ing. Eva Zahoranská (tel.: 0918
665 470, e-mail:
riaditelsnp@sorea.sk)

30.10.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník/čašníčka
(2)

DAVLIN,
s.r.o.(Belanská 580,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Roman Kapitáň (tel.:
+421907814473, e-mail:
davlin@zoznam.sk)

20.3.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník/čašníčka
(5)

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

Chudovský (tel.: 044/5591555, email: store@druzbahotel.com)

18.10.2019

za mesiac (od
940)

Čašník/čka (1)

DEND s. r.
o.(Garbiarska 695,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Denisa Kertészová (tel.: 0948 269
209, e-mail:
deniska.kerteszova@gmail.com)

25.11.2019

Čašník/čka (3)

Marek
Zachar(Liptovský
Peter 255, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0903 597 241, e-mail:
zachynko@gmail.com)

Čašník/čka (5)

A3S s. r. o.(Dlhá 297,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Čašníčka (1)

Čašníčka, krupiér
(1)

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vybavovanie objednávok,
obsluha a kasírovanie hostí, strostlivosť o plynulý chod prevádzky.

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: 01.05.2020 ; Obsluha zákazníkov.

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluba hotelových hostí.

za hodinu (od
3,33)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, obsluha
zákazníkov, príprava kávy, nealko-alko nápojov...

25.3.2019

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Ing. Michal Galko (tel.:
+421908025554, e-mail:
mgalko@treos.sk)

10.3.2020

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - príprava ranňajok/večere
- prestieranie obed/večera
- obsluha reštaurácie/baru

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

Dasa Safarikova (tel.:
+421902801602, e-mail:
safarikova@penzionlarion.sk)

16.12.2019

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha servis jedál a nápojov v penzióne.

TEXEL, s.r.o.(Kpt.
Nálepku 511, Liptovský
Hrádok 1, 03301)

(tel.: 0907 877 765, e-mail:
texel@magnetcity.sk)

13.5.2019

za mesiac (od
750)

Základné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Miesta výkonu práce: Liptovský Peter
189; Vavrišovo 125

Dátum nástupu: Ihneď ; čašník, krupiér- obsluha v bare a
vyplácanie výhier z ULT
- potrebný je zdfravotný preukaz a hygienické minimum

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Šička (1)

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

Andrej Brziak (tel.: 0911 156 246,
e-mail: andrej@liptov-scandic.sk)

23.12.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Šička pracovných
rukavíc a obsluha
linky máčaných
rukavíc (1)

KZLM-TILIA, spol. s
r.o.(Garbiarska 2032,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Anna Halahijová (tel.:
+421903065704, e-mail:
rukavice@tilia.sk)

2.3.2020

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Špecialista pre
poistenie PO, FO
(2)

smart NN service s. r.
o.(Belopotockého 720/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Jana Marunová (tel.:
+421948727292, e-mail:
jana.marunova@union.sk)

5.3.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

67

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie poťahov v koži a textílie na sedacie
súpravy, stoličky, kreslá.
Zamestnávate má záujem prijať znevýhodneného uchádzača.
Dátum nástupu: Ihneď ; šitie bavlnených a kožených pracovných
rukavíc a obsluha latexovej linky
prípadne iné pomocné práce

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Union poisťovňa, a.s.
- práca na DIČ
- realizovať aktívnu obchodnú činnosť a predaj produktov
neživotného poistenia so zameraním na firemnú klientelu
- poskytovať odborné poradenstvo a servis firemným klientom,
propagovať produkty a služby poskytované spoločnosťou
- podporovať predaj vybraných produktov a služieb spoločnosti
- vypracovávať poistné zmluvy
- zabezpečovať priebežné plnenie stanovených obchodných cie ov
v oblasti
- predaja produktov a služieb spoločnosti firemným klientom
- spolupracovať s Union zdravotnou poisťovňou

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)
Špeciálny
pedagóg NP DEI
NS III (1)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Centrum pre deti a
rodiny Liptovský
Hrádok(Krá ova
Lehota č. 85, Krá ova
Lehota, 03233)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Radoslava Uchá ová Repčeková (tel.: +421918184309,
e-mail: socialneded@hradok.net)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

10.1.2020

za mesiac (od
976,5)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v
centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)
Požadované odborné znalosti: -Znalosť príslušnej legislatívy, najmä
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z. o
rodine, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov a o zmene a doplnené niektorých
zákonov.
Požadované doklady:• písomná žiadosť,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvedených v kópii diplomu, v profesijnom štruktúrovanom
životopise,
•
odpis z registra trestov,
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za
účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• psychická spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č.
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti zasielajte do 30.04.2020 na adresu centra, ktorá je uvedená
v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: socialneded@hradok.net.
Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky
budú oslovení.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 21.03.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 23.03.2020 o 09:23

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Šéfkuchár (2)

Bonsai s.r.o.(Nám.
oslobodite ov 9/,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Viet Do Huu (tel.: 0944 092 019, email: bonsaisro@gmail.com)

4.12.2019

za hodinu (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Šéfkuchár
(kuchár
špecialista) (3)

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

Haii Van Yendinh (tel.: 0915 076
682, e-mail:
hngvyendinh190@gmail.com)

30.10.2019

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Žeriavnik (žeriav
AD 20) (1)

Prima Slovakia
s.r.o.(Priemyselná 1,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Peter Záborský (tel.:
+421905501318, e-mail:
p.zaborsky@primaslovakia.sk)

20.1.2020

za mesiac (od
700)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok
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aspoň 2
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár v ázijskej reštaurácii.

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavný kuchár ázijského jedla, nutnosť
vyznať sa v ázijských koreninách.
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava

