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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.

Asistent/ka
vedúceho VO
skladu (1)

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

Ing. Ľubomír Čupka (tel.: 0905
802 516, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

28.4.2020

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovanie práce vo VO sklade,
kontrola príjmu a výdaja,logistika,praca s VZV.

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)

p. Jurík (tel.: 0911 159 246)

22.1.2020

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Lepenie molitanu, balenie sedačiek,
kresiel, stoličiek.

Balička / Balič
tovaru v sklade v
jednozmennej
prevádzke (2)

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

Ing. Ľubomír Čupka (, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

13.5.2020

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v sklade s chovate skými
potrebami
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok

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

Barman - Jumbo
pub (1)

Ing. Milan Profant SELEKT(Námestie
oslobodite ov 10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ing. Milan Profant (, e-mail:
JPprenajom@centrum.sk)

21.5.2020

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

1

aspoň 1
rok

aspoň 2
roky
aspoň 6
mesiacov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava osobných, nákladných áut a
stavebných strojov

Dátum nástupu: 01.11.2020 ; - Obsluha za barom Lobby baru
- Obsluha Cognac, Rum and Cigar baru
Dátum nástupu: 01.07.2020 ; Obsluha zakaznikov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.
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Barman/
barmanka (2)

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

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@maladinovo.sk)

22.5.2020

za mesiac (od
850)

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

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.

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

Chyžná (1)

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

Marcel Gemza (, e-mail:
hotelrendez@gmail.com)

12.5.2020

za mesiac (od
590)

Základné
vzdelanie

Chyžná (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

14.5.2020

za hodinu (od
3,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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

2

aspoň 1
rok

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb, apartmánov a spol.
priestorov.
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Na Hrad v Liptovskom Hrádku
h adáme šikovnú chyžnú. Náplňou práce je upratovanie hotela,
hotelových izieb a hotelová práčovňa.
Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a ostatných pridelených
priestorov, starostlivosť o zverené, ďalšie činnosti pod a potreby.
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Chyžná (2)

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

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

6.5.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Chyžná (5)

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

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

10.3.2020

za hodinu (od
3,4)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Cukrár (1)

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

(, fax: 0915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

6.5.2020

za mesiac (od
1470)

Stredné odborné
vzdelanie

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

3

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; dodržiavanie hygienických štandardov
hotela, prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, vykonávanie
dohodnutých upratovacích činností
aspoň 1
rok

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

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2020 ; Samostatná výroba a pečenie
cukrárenských a pekárenských výrobkov typických pre hotel:
- sladké raňajkové pečivo
- tradičné cukrárenské výrobky
- torty, dezerty, moussové dezerty, minion a malý asortiment
- pekárenské výrobky
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.
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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

Elektroprogramá
tor (1)

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

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

4.5.2020

za mesiac (od
1400)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Frézar (1)

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

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

30.3.2020

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Hotelová gazdiná
(1)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

20.5.2020

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie

4

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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
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.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

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.
aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje poskytovanie kvalitných
ubytovacích služieb v rámci štandardu triedy hotela,
- vedenie a riadenie tímu chyžných, kontrola práce chyžných
- spolupráca s recepciou,
- evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a
prostriedkov,
- priebežná kontrola vybavenosti izieb a apartmánov a funkčnosti
inventáru hotela,
- zodpovedá za stav a čistotu izieb a okolia,
- dodržiavanie hygienických predpisov,
- triedenie a balenie prádla a bielizne, zabezpečenie odvozu do
práčovne, mesačné inventúry,
- nahlasovanie závad.
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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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kalenie a rovnanie materiálu.

Klientsky
poradca Liptovský
Mikuláš (2)

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

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

6.11.2019

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

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)

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

Ing. Jozef BEŇO (tel.:
+421940903723, e-mail:
obchod@vatmanntechnology.sk)

23.4.2020

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Konštruktér
vzduchotechniky
a klimatizácie (1)

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

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

7.4.2020

za mesiac (od
700)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

5

Dátum nástupu: Ihneď ; - spracovanie výrobnej dokumentácie
- technická podpora vo výrobe
- spracovanie podkladov pre sprievodnú dokumentáciu
- komunikácia s projekčným tímom spoločnosti
- spolupráca pri vypracovaní cenových kalkulácií a ponúk
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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Krupiér pracovník herne
(1)

DOXXbet & K-BET, s.
r. o.(Námestie mieru
1994/1, Liptovský
Mikuláš, 03101)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Helena Vajdová (tel.:
+421425076335, e-mail:
helena.vajdova@doxx.sk)

18.5.2020

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

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)

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

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

6.5.2020

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár na zmene. Varenie
hotelovým hosťom pod a jedálneho menu.

Kuchár (1)

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

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

30.4.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.06.2020 ;

Kuchár (2)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

5.5.2020

za hodinu (od
4,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

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.

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

6

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; - vykonávanie doh adu nad
regulárnym priebehom hier
- obsluha hracích zariadení v herni
- oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi hier
- kontrola zákazníkov vstupujúcich do priestorov herne,
zabezpečenie zákazu hazardnej hry a vstupu do herne osobám
mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri
vylúčených osôb
- manipulácia s peňažnou hotovosťou
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zákazníkov baru,
- práca s pokladňou,
- obsluha výherných hracích prístrojov, videolotérií,
- príjem kurzových stávok,
- zabezpečenie bežného chodu prevádzky.

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár ázijských jedál

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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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

aspoň 3
roky

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

Kuchár (2)

THAI FOOD
s.r.o.(Námestie mieru
1/, Liptovský Mikuláš,
03101)

Hai Nguyen Dinh (tel.:
0915076682, e-mail:
hnguyendinh190@gmail.com)

5.5.2020

za mesiac (od
750)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prax s ázijskou kuchyňou, chuť pracovať.

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

Kuchár Pizzerista (1)

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

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

12.5.2020

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 (, e-mail:
restaurant@marino.sk)

11.5.2020

za mesiac (od
580)

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)

25.5.2020

za mesiac (od
1111)

Stredné odborné
vzdelanie

Kuchár /
Kuchárka (1)

Stredná odborná škola
elektrotechnická(Celin
y 536, Liptovský
Hrádok, 03315)

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.:
+421903229905, e-mail:
Stefania.Porubanova@soselh.sk)

13.5.2020

za mesiac (od
686,5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Príprava jedál pri dodržaní
technologických postupov a noriem, výdaj jedál. Obsluha
viacúčelových ve kokapacitných kuchynských strojov.

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.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a a la carte, môže byť
aj pizzér.
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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/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

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.

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Tmelenie, brúsenie a striekanie
montážnych dielov.

Lakovač (2)

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

Ing. Monika Žišková (tel.:
+421445201852, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

20.4.2020

za hodinu (od
3,56)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

8

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár, kuchárka
Príprava teplých a studených jedál
Požadujeme nadšenie pre gastronómiu, spo ahlivosť,
komunikatívnosť a flexibilitu
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál.

Dátum nástupu: Ihneď ; - lakovanie dielov na práškovej striekacej
linke,
- tmelenie a brúsenie nerovností pred lakovaním.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
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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: Ihneď ; 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.

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
rádiodiagnosticko
m oddelení (1)

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

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

4.5.2020

za mesiac (od
1267)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 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.

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.
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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)

29.4.2020

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.

Manipulačný
pracovník (1)

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

Martin Chomistek (, e-mail:
lupcianka.lm@gmail.com)

5.5.2020

za mesiac (od
700)

Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie separovaného odpadu na
triediacej linke.

10

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
Marketingový
špecialista (1)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

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

Kontakt u zamestn.

Ing. Andrej Tkáč (tel.:
+421911553383, e-mail:
andrej.tkac@maladinovo.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

26.5.2020

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Si kreatívny, máš plnú hlavu nápadov, rád
si stále v pohybe a si často tým, kto prináša nový smer, nápady a
postrehy pre ostatných v tíme? Chcel by si sa stať súčasťou niečoho
nového a moderného? Máš rád správne veci a udí so srdcom a
rozumom, ktorí chcú robiť naozaj dobrú a kvalitnú prácu v
hospitality službách? Potom je dosť pravdepodobné, že h adáme do
nášho tímu práve Teba. Máš možnosť byť pri zrode niečoho nového,
zanechať svoju stopu a rásť spolu s nami. Máme ve ké plány, ak si
sa našiel v popise, budeme radi, keď sa nám ozveš.
Cie činnosti na pracovnej pozícii:
Cie om pozície maketingový špecialista je napĺňať marketingovú
stratégiu, vytvárať rôzne komunikačné kanály pod a najnovších
trendov v segmente s cie om tvorby značky Maladinovo na trhu,
zvyšovania podielu na tru a pozitívnych hospodárskych výsledkov
celého rezortu.
Náplň práce:
- podie anie sa na príprave a plánovaní kampaní, ich tvorba a
realizácia
- správa webovej stránky najmä po obsahovej prezentačnej stránke
- tvroba online contentu v médiách určených mktg stratégiou
- tvorba offline materiálov na prezentáciu ako aj operatívu a chod
prevázdky Maladinovo
- vyh adávanie a vytváranie nových komunikačných kanálov a PR
aktivít za účelom napĺňania cie ov
- napĺňanie content marketingu pre rezort Maladinovo
- komunikácia s obchodnými partnermi a vytváranie a rozvoj
pozitívnych obchodných vzťahov
- napĺňanie vízie spoločenskej zodpovednosti a filozofie rezortu
Maladinovo v celom svojom zábere činností

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

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

11

aspoň 2
roky

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

Dátum nástupu: Ihneď ;
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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: Ihneď ;

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)

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

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Mechanik v autoservise a pneuservise.

Montážny
pracovník Liptovský
Hrádok (20)

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

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

12.5.2020

za mesiac (od
705)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

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

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 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
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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)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Montážny
robotník/-čka
(10)

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

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

15.4.2020

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)

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

Murár (1)

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

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

8.5.2020

za mesiac (od
930)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce

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.

Nákupca s AJ (1)

Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby(Nám.oslobodit
e ov 75/14, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Ing. Ľubomír Čupka (tel.: 0905
802 516, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

28.4.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovabnie a vedenie agendy
nákupu,vyzjednávanie cien,kontrola fakúr, logistika,tvorba
obalov,testovanie produktov a pod.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax
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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

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 (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 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

aspoň 1
rok

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

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ohraňovacieho lisu.

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

14

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.

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.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15
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pracoviska)
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VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
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Operátor výroby
(4)

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

Ing. Monika Žišková (tel.:
+421445201852, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

21.4.2020

za hodinu (od
3,56)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsadzujeme rôzne pozície v rámci Divízie
kovovýroby:
1. obsluha ohraňovacích alebo dierovacích lisov TRUMPF;
ohýbanie alebo vysekávanie výrobkov v súlade s výkresovou
dokumentáciou a technologickým postupom
2. montáž a balenie hotových výrobkov,

Operátor výroby
- montáž v
Liptovskom
Hrádku (5)

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

Mgr. Mária Janušová (tel.:
+421948913555, e-mail:
m.janusova@starstaff.sk)

11.5.2020

za hodinu (od
3,56)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie montážnických prác pre
zákazníkov spoločnosti za použitia ručného náradia. Montovanie
celkov alebo ich častí pod a technickej dokumentácie.
Odstraňovanie zistených odchýlok.

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.

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)

20.5.2020

za mesiac (od
950)

Základné
vzdelanie

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

Ošetrovate /ka,
dojič/ka oviec (1)

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

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

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.

Oštrovate (ka),
dojička oviec (2)

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

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.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
Personalista (1)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

SPIRIT
s.r.o.(Strojárska
215/21, Podtureň,
03301)

Kontakt u zamestn.

Silvia Antušová (, e-mail:
personalne@spirit-company.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

22.5.2020

za mesiac (od
1000)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme aktívneho sebavedomého
človeka, ktorý verí svojim schopnostiam, personalistu-profesionála,
ktorý sa vyzná v zákonoch personalistiky, GDPR a ich súvisiacich
záležitostiach, ktorý sa práce nebojí, rád pracuje s uďmi a posúva
ich schopnosti vyššie...
* Ponúkané miesto je na pracovný pomer alebo aj na živnosť.
* Pri pracovnom pomere najprv ponúkame zmluvu na 1 rok a
následne prehodnocujeme dobu neurčitú. :)
Miesto výkonu práce: LIPTOVSKÝ HRÁDOK
(adresa sa líši kvôli územnému plánu)
Náplň práce:
- vytváranie a zadávanie inzerátov na vo né pozície
- vyhodnocovanie životopisov
- vedenie pracovných pohovorov
- vytváranie správnych pracovných zmlúv
- prihlasovanie prijatých uchádzačov do zdravotnej a Sociálnej
poisťovne
- vovedenie prijatého zamestnanca do kolektívu a jeho úvodné
zaškolenie o firme
- spracovávanie administratívy a archívu spojených s
personalistikou, personálnou agendou, GDPR, spracovanie
dochádzok, výkazy a pod.
- podporné administratívne činnosti
Pracovná doba je v letných mesiacoch:
od 7:00 - 16:00
V zimných mesiacoch:
od 8:00 - 17:00
Ale dá sa aj dohodnúť :)
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Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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 ; 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.

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

Pokladník v
predajni - Važec
1/2 úväzok (1)

CBA VEREX,
a.s.(Hlavná 512, Važec,
03261)

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

14.5.2020

za mesiac (od
360)

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.

Pokladník/čkapredavač/čka (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo(ul.
1.mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03125)

Alena Droppová (tel.:
+421443700257, fax:
+4215550501, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
696)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzková jednotka v Pribyline.
Práca v pokladni, dokladanie tovaru do regálov, kontrola záručnej
doby.

Pomocná sila v
kuchyni (3)

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.
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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)

6.5.2020

za mesiac (od
600)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

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

Pomocník v
kuchyni (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

14.5.2020

za hodinu (od
3,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie
riadu, čistenie zeleniny, upratovanie..

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

Pomocný kuchár
(1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

14.5.2020

za hodinu (od
5,1)

Stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni.

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Na Hrad v Liptovskom Hrádku
h adáme šikovného mladého kuchára s chuťou naučiť sa pracovať v
kreatívnej kuchyni a zdokona ovať sa vo svojej profesii.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocný
pracovník v
stolárskej dielni
(1)

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

Pomocný
pracovník v
živočíšnej výrobe
(1)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

25.5.2020

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.

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.

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (1)

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

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

13.5.2020

za mesiac (od
900)

Základné
vzdelanie

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

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (2)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

5.5.2020

za hodinu (od
3,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni

Pomocný
robotník
mliekarenskej
výroby (20)

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 stolár
(4)

Slovak Edu Team SET, s.r.o.(Ul. SNP
105/10 105/10,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Štefan Gyurán (, e-mail:
stefangyuran@zoznam.sk)

21.4.2020

za mesiac (od
950)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zostavovanie jednoduchých dielcov z
dreva
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta
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Poštový
doručovate (4)

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.

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

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.

Pracovník
ochrany majetku
a osôb - Obsluha
SRP (1)

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

Ing. Branislav Brťka (tel.:
+421911599976, e-mail:
hdtech@hdtech.sk)

18.5.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v Chránenej dielni- Aktívne
sledovanie strážených objektov na obrazovkách prostredníctvom
inštalovaných kamier.

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.
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Predavač (1)

GÜDE Slovakia,
s.r.o.(K sihoti 324/2,
Podtureň, 03301)

Marek Hvizdoš (tel.:
+421907940087, e-mail:
veduci.predajne@gude.sk)

22.5.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha a starostlivosť o zákazníkov v
predajni.
- Aktívne zisťovanie a vybavovanie požiadaviek zákazníkov.
- Vybavovanie objednávok, pripomienok, reklamácií.
- Práca s kasou a skladovým programom.
- Starostlivosť o skladové zásoby, preberanie, vykladanie tovaru.

Predavač v
obchodnej
prevádzke (2)

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

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

18.5.2020

za hodinu (od
4,3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj chleba, pekárenských výrobkov a
doplnkového potravinového sortimentu.

Projektant
vzduchotechniky
a klimatizácie (1)

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

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

7.4.2020

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
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DEI NS III (1)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15
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Centrum pre deti a
rodiny Liptovský
Hrádok(Hviezdoslavov
a 149, Liptovský
Hrádok, 03301)

Mgr. Radoslava Uchá ová Repčeková (tel.: +421918184309,
e-mail: podatelna@cdrhradok.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

27.4.2020

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. 138/2019 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 31.05.2020 na adresu centra, ktorá je uvedená
v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: podatelna@cdr.hradok.sk.
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 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Recepčná (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Recepčná (1)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

21.5.2020

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Vedenie hotelovej recepcie počas
dennej prevádzky, vybavovanie požiadaviek hostí, telefonátov a
emailov, potvrdzovanie rezervácií, vyúčtovanie pobytov.

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

5.5.2020

za hodinu (od
4)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Uvádzanie hostí a ich evidovanie v
systéme, poskytovanie informácií hosťom, vybavovanie telefonickej
a mailovej komunikácie a administratíva spojená schodom
recepcie.

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

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 / Nočný
recepčný (1)

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

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

15.5.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 10.06.2020 ; Check in, check out hostí,
komunikácia s hosťom.

Recepčný/
recepcia (2)

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

Tatiana Giňovská Drugdová (tel.:
0911 433 341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

25.5.2020

za hodinu (od
3,33)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné administratívne práce,
ubytovanie hostí ...

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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/
Recepčná (4)

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

Mgr. Martina Krojerová (tel.:
+421914160160, e-mail:
krojerova@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
rezervácií
Vedenie evidencie ubytovaných hostí
Vystavovanie klientských účtov, fakturácia
Práca s finančnou hotovosťou
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

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
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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.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Referent obchodu
(1)

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

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

15.5.2020

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - podpora obchodného tímu
- príprava podkladov na obchodné rokovania a uzatváranie
obchodných zmlúv
- zabezpečovanie realizácie zákaziek a ich evidencie
- evidencia a kategorizácia zákazníkov
- spracovávanie transakcií, zákazníckych údajov, ich aktualizácia a
úprava, práca s internou databázou
- účasť na poradách a školeniach
- administratívne práce

Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Hrádok (1)

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

Mgr. Dominika Poláčková (, email: polackovad@kpas.sk)

19.5.2020

za mesiac (od
522)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.
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Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
Starostlivosť o zverené klientské portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
Regionálny
obchodný
zástupca Liptovský
Mikuláš (1)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group(Belopotockého
2, Liptovský Mikuláš,
03101)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Dominika Poláčková (, email: polackovad@kpas.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

20.5.2020

za mesiac (od
522)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné
poradenstvo neskúsili?
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity.
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom.
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a
potrieb klienta
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
Starostlivosť o zverené klientské portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov

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

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.

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.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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)

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

Samostatný
účtovník (1)

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

Jana Vlčková (tel.:
+4210445202522, e-mail:
hrslovakia@svi.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
920)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Servisnotechnický
pracovník (1)

GÜDE Slovakia,
s.r.o.(K sihoti 324/2,
Podtureň, 03301)

Ing. Radoslav Hric (tel.:
+421907559064, e-mail:
reklamacie@gude.sk)

7.5.2020

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; 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.

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr
- Fakturácia
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie
- Účtovanie bankových výpisov
- Sledovanie saldokonta
- Evidencia dlhodobého majetku
- Spracovanie miezd
Dátum nástupu: Ihneď ; - prijímanie a odosielanie spotrebite ských
reklamácií
- sledovanie reklamačných procedúr
- objednávanie náhradných dielov
- vedenie skladu náhradných dielov
- poskytovanie informácií zákazníkom

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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: 15.06.2020 ; Náplň práce, právomoci a
zodpovednosti
- príprava reštaurácie, kaviarne na dennú prevádzku
- príprava bufetových raňajok
- objednávanie jedál a nápojov
- obsluhovanie hostí v súlade s gastronomickými zásadami
- príprava a obsluha klientov počas gastronomických akcií, školení,
konferencií, svadieb a pod.
- dodržiavanie jednotných zásad obsluhy so snahou o vysokú
úroveň poskytovaných služieb
- informovanie klientov o ponúkanom sortimente
- účtovanie konzumácie klientov, práca s registračnou pokladnicou
- evidencia stavu zásob na pridelenom stredisku

Servírka / Čašník
(1)

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

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

4.5.2020

za hodinu (od
4,7)

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

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

29

aspoň 3
mesiace

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

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.

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

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.

Skladový
operátor (1)

TECHLES, s. r.
o.(Priemyselná
4710/44, Liptovský
Mikuláš, 03101)

Juraj Moravčík (tel.:
+421918792517, e-mail:
moravcik@techles.sk)

19.5.2020

za mesiac (od
600)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba hydraulických hadíc, evidencia
tovaru, predaj tovaru zákazníkom, preberanie a zatrieďovanie
tovaru.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
Sociálny
pracovník (1)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Centrum pre deti a
rodiny Liptovský
Hrádok(Hviezdoslavov
a 149, Liptovský
Hrádok, 03301)

Kontakt u zamestn.

Mgr. Radoslava Uchá ová Repčeková (tel.: +421918184309,
e-mail: socialneded@hradok.net)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

18.5.2020

za mesiac (od
1001,5)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 15.06.2020 ; Vykonávanie sociálnej práce 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.
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 a profesijnom štruktúrovanom
životopise;
• 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.
.
výpis z registra trestov
• 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 10.6.2020 na adresu centra, ktorá je uvedená
v texte inzerátu, alebo e-mailom na: podatelna@cdrhradok.sk.
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 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Sous chef (2)

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

(, fax: 0915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
2600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 4
roky

Dátum nástupu: 01.07.2020 ; - príprava a doh ad nad prípravou
jedál
- vedenie personálnej agendy
- kontroling
- príprava a tvorba menu a sezónnych menu od výberu surovín až
po spôsob servírovania na tanieri
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a
kontrola správneho uvedenia v praxi
- dodržiavanie HACCP
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh členom
kuchárskeho tímu
- kontrola kvality jedál a práce

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

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.

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, pracovník
v stolárskej
výrobe (1)

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

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

25.5.2020

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 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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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

Technológ (1)

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

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

7.4.2020

za mesiac (od
900)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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
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Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; strážna služba

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

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
aspoň 1
rok

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

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.

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 (4)

ZOOKONTAKT,
s.r.o.(Ráztocká cesta ,
Liptovská Ondrašová
21, Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Tatiana Poliaková (tel.:
+421949687216, e-mail:
poliakova@zookontakt.sk)

5.5.2020

za hodinu (od
4)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie a dezinfekcia sociálnych
zariadení pre návštevníkov v prevádzke Tatrapolis a Liptov Aréna
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Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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
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 /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.: 0905 819 754,
e-mail:
huskovaesslm@gmail.com)

26.11.2019

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno vzdelávacia činnosť na EGJT.
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Vedúci
obchodnej
prevádzky (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo(ul.
1.mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03125)

Alena Droppová (tel.:
+421443700257, fax:
+4215550501, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
708)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; vedúci (a) - riadenie prevádzkovej
jednotky v Smrečanoch

Vedúci pracovník
skladu a logistiky
(1)

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

Ing. Ľubomír Čupka (, e-mail:
pam@tatrapet.sk)

13.5.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie a kontrolovanie udí v tíme
- Rozde ovanie a zadávanie práce
- Kontrola a vyhodnocovanie výkonu
- Riadenie príjmu a výdaja
- Logistika
- Kontrola kvality
- Spojené a pridružené administratívne práce

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)

29.4.2020

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.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zákazníka, práca na
pokladni, informovanie zákazníka o akciách, dokladanie a
preberanie tovaru, udržiavanie čistoty na ČS.

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 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.
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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

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
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

aspoň 3
roky

Vodič skupiny C
(1)

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

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

14.5.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru - medzinárodná doprava
v rámci krajín Európy + denný rozvoz tovaru v rámci Slovenska.
Preprava na vozidle do 12T.
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie
dokumentov od prepravovaného tovaru.
Starostlivosť o zverené vozidlo.
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vyučený/á
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 044/55 333 65, e-mail:
sjjankakrala@gmail.com)

5.8.2019

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.
Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla,
stavebné práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
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Popis miesta

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

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.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie sušienok a oblátok, nalepovanie
etikiet, vkladanie výrobkov do krabíc, obsluha máčacieho stroja,
obsluha rezačky na oblátkovej linke atď.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)
Vývojový
špecialista
vlastných
produktov (1)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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 (tel.:
+421903629067, fax:
+421445201201, e-mail:
ziskova.monika@teslalh.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

29.4.2020

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vývojový špecialista vlastných produktov battery storage systémy, elektronabíjačky a pridružené produkty.
Jedná sa o kreatívnu pozíciu vhodnú pre kandidáta, ktorý sa
zaujíma o batériové technológie.
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Pracovná náplň:
↑ spolupráca na produktovom vývoji a konštrukcii produktovej
rady vlastných výrobkov TESLA
↑ participácia na výrobe prototypov, overovacích a komerčných
sérií výrobkov
↑ vývoj, navrhovanie a projektovanie prototypov zariadení, hlavne
zameranie na elektrickú časť, rozvody, kabeláž výrobku;
↑ vytváranie technických nákresov, úprava technickej a
technologickej dokumentácie, zaistenie nákladov a kvality v
procese používaného dizajnu, možnosť komplexnej technickej
analýzy v spolupráci s vývojovým konštruktérom
↑ realizácia systematického vývoja produktu
↑ zodpovedá za technickú dokumentáciu výrobkov a jej
aktualizáciu
↑ vykonáva skúšky výrobkov pre overenie zhody s požiadavkami
na funkčnosť a spo ahlivosť;
↑ kvalifikuje náhrady alternatívnych komponentov;
↑ analyzuje technické problémy spojené s funkčnosťou výrobkov a
navrhuje riešenia;
↑ navrhuje prototypy, výber vhodných dodávate ov
↑ vykonávanie podpory výroby; návštevy u zákazníka (tvorba
prototypov na mieru)
↑ spolupráca s inými oddeleniami na nových návrhoch a
vylepšeniach, reporting
↑ sledovanie technologických noviniek v cie ovej oblasti

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

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.

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

Zubný asistent zdravotná sestra
(1)

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

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

10.12.2019

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca zdravotnej sestry - zubnej
asistentky.

Zubný lekár bez
špecializácie (1)

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

Stanislava Kryzhanivska (, e-mail:
tatradentvychodna@gmail.com)

22.3.2020

za mesiac (od
800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; pracá v zubnej ambulancii
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Zvárač (1)

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.

Zástupca
vedúceho
technického
úseku - údržbár
(1)

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

(, fax: 0915835185, e-mail:
store@druzbahotel.sk)

4.5.2020

za mesiac (od
1550)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: 01.07.2020 ; - zastupovanie vedúceho údržby
hotela
- vykonávanie manuálnej činnosti na úseku údržby hotela
- organizovanie prác, rozde ovanie úloh, kontrola plnenia
- spolupráca s dodávate skými subjektami

Zástupca
vedúcej(ho)
obchodnej
prevádzky (1)

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo(ul.
1.mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03125)

Alena Droppová (tel.:
+421443700257, fax:
+4215550501, e-mail:
alena.droppova@lm.coop.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
668)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; prevádzková jednotka v Smrečanoch
zástupca vedúceho prevádzkovej jednotky - riadi prevádzkovú
jednotku

Údržbár (1)

Obchodné domy
PRIOR STRED,
a.s.(Štúrova 1968,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Ľuba Kováčová (tel.:
+4210455333672, e-mail:
lkovacova@odprior.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
675)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba elektrických zariadení a
iných technologických zariadení OD, obsluha plynovej kotolne a iné
pomocné práce OD

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.

Účtujúci čašník
(1)

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

Čašník (1)

AVANS
s.r.o.(Magdalény Zai 1,
Liptovský Hrádok,
03301)

Ing. Sylvia Peniaková (tel.:
+421445207712, e-mail:
kariera@grandcastle.sk)

14.5.2020

za hodinu (od
4)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník (1)

Borová Sihoť,
s.r.o.(Borová Sihoť,
SNP 200, 033 01
Liptovský Hrádok, )

Tatiana Giňovská Drugdová (tel.:
0911 433 341, e-mail:
prevadzkar@borovasihot.sk)

25.5.2020

za hodinu (od
3,33)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Čašník (4)

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

Milan Fáber (tel.:
+421907914232, e-mail:
info@strachanovka.sk)

5.5.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov spojené s
vyúčtovaním objednávok klientov, dodržiavanie gastronomických
pravidiel, riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: 01.06.2020 ; Na Hrad v Liptovskom Hrádku
h adáme šikovnú čašníčku na prácu v hotelovej reštaurácii a na
letnej terase.
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, zadávanie objednávok ...

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník na prevádzke Hotel Strachanovka
***, Liptovský Ján.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15
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Požad.
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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)

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

Čašník - Čašníčka
(2)

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.:
+421903998758)

6.5.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Roznos pokrmov a nápojov pod a
objednávky hotelovým hosťom.

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
(2)

SKI KOLIESKO,
s.r.o.(HOTEL FIS
JASNÁ **** 330,
Demänovská Dolina,
03101)

Zuzana Fideková (tel.:
+421903254274, e-mail:
office@fisjasna.sk)

15.4.2020

za mesiac (od
850)

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.
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Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha v reštaurácií a ubytovanie hostí.

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.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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
580)

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
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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 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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
(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)

Bc. Ján Béreš (tel.: +421 903 054
376, e-mail:
beres@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

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.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni
hotela, príprava nápojov, práca s registračnou pokladňou

Čašník/čašníčka
(5)

D - MEDI, s. r.
o.(Bobrovník 87,
Bobrovník, 03223)

Simona Feriancová (, e-mail:
salasbobrovnik87@gmail.com)

23.5.2020

za hodinu (od
4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Komplexná starostlivosť o zákazníka
(poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov).
- Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a
vyúčtovanie.
- Obsluha a komunikácia so zákazníkom.
- Udržiavanie čistoty v prevádzke.
- Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, dohoda o
pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, živnosť
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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
(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)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluba hotelových hostí.

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

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...

Čašník/čka (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 ; - príprava ranňajok/večere
- prestieranie obed/večera
- obsluha reštaurácie/baru

Šička (1)

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

p. Jurík (tel.: 0911159 246 )

23.12.2019

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie poťahov v koži a textílie na sedacie
súpravy, stoličky, kreslá.
Zamestnávate má záujem prijať znevýhodneného uchádzača.

Školník - údržbár
(1)

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

(tel.: 044/5533973, e-mail:
zsjankakralalm@gmail.com)

29.4.2020

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2020 ; Zručnosť v odbore voda, remeselná
údržba majetku školy, školských priestorov, drobné zámočnícke
práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu,
starostlivosť o kríky a pod.

Špecialista pre
poistenie PO, FO
(1)

smart NN service s. r.
o.(Belopotockého 720/2,
Liptovský Mikuláš,
03101)

Mgr. Jana Marunová (tel.:
+421948727292, e-mail:
jana.marunova@union.sk)

25.5.2020

za mesiac (od
800)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; 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 28.05.2020
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 29.05.2020 o 08:15

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Špecialista
technológ v
potravinárstve
(1)

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

Michal Štás (, e-mail:
liptovec@liptovec.sk)

30.3.2020

za mesiac (od
450)

Stredné odborné
vzdelanie

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

46

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie surovej slaniny a obsluha
strojov
aspoň 2
roky

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

