
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 14.10.2016 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 14.10.2016 o 07:09

Názov profesie 
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Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administrátor(1) FEPET 
s.r.o.(Palúdzka , 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia so zákazníkom v Rumunskom jazyku

Aranžer/
aranžerka 
kvetov(1)

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

(tel.: Te.: 0904 444 755,) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Asistent 
obchodného 
vedúceho(5)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v mladom kolektíve udí vhodná ako privyrobenie si 

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

Asistentka 
predaja  šperkov  
a hodiniek - L. 
Mikuláš(1)

GEPARD.SK spol. s 
r.o.(Dom služieb 0, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Lenka Bartková (tel.: 
+421915977459, e-mail: 
zamestnanie-
gepard.sk@pobox.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj, komunikácia so zákazníkmi, aranžovanie a 
dopĺňanie tovaru, riešenie reklamácie.

Autoelektrikár(1) Autoservis AES, 
s.r.o.(Štefánikova 2317, 
Liptovský Mikuláš 5, 
03105)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik 
nákladných 
automobilov(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravár nákladných automobilov,

Automechanik(1) Autoservis AES, 
s.r.o.(Štefánikova 2317, 
Liptovský Mikuláš 5, 
03105)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Automechanik(1) SEVYT 
s.r.o.(Starohorského 
10, Liptovský Mikuláš 
1, 03101)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opravy automobilov

Barman(2) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina, 1486, 
Pribylina, 03242, 
Liptovský Mikuláš)

(, e-mail: gastro@hotelpermon.sk) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Barman, 
čašník(1)

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

(tel.: +421 905 323 651) dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Barman, 
čašník(2)

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

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

za hodinu 
(4.5 - 5.2)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Barman/ka(1) Dušan Smitek- 
Ľupčianka(Partizánska 
Ľupča 252, 03215)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha výherných automatov, servírovanie objednaných 

nealkoholických a alkoholických nápojov, obsluha registračnej pokladne

Barman/ka, 
čašník/čka(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Barman/
Čašník(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zákazníkov pivovarskej reštaurácie.

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; brúsenie súčiastok na gu ato na klasickej brúske  
v prípade vážneho záujmu možnosť zaučenia  
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Chyžná - 
čiastočný úväzok, 
zastupovanie 
počas dlhodobej 
PN(1)

Jibstar Distribution s. 
r. o.(Demänovská 
Dolina  203, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Mgr. Natália Šlepecká (tel.: 
+421903514135, e-mail: 
info@vilajasna.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 25-OCT-16 ; upratovanie apartmánov a izieb, udržiavanie čistoty 
počas pobytu hostí, zatia  na zastupovanie, v prípade spokojnosti na dobu neurčitú, 
len ZŤP žiadate ky

Chyžná(1) ALSEN, 
s.r.o.(Liptovský 
Trnovec 312, Liptovský 
Trnovec, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotela.

Chyžná(1) Ing. Imrich Zachar - 
TECHNOPROMPT(Pa
dlých Hrdinov 76, 
Liptovský Ján, 03203)

(tel.: +421 903 414 948) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Chyžná(2) AVANS 
s.r.o.(Liptovský 
Hrádok 1 404/, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Chyžná(2) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - 
Jasná ,Demänovská 
dolina 032 51, )

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná

Dojič/dojička(1) Po nohospodárske 
družstvo 
Východná(Východná 
465, 03232)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-MAR-17 ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie 
ruje, starostlivosť o poriadok v dojárni  
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup  
prax vítaná  
práca na zmeny: 04:00-8:00, 12:00-16:00, 20:00-24:00  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Hrádok, 9.11.2016 o 13:00 hod., zasadačka 
na 1.posch., priniesť si životopis

Dojič/ka kráv(2) AGRIA Liptovský 
Ondrej a.s.(Liptovský 
Ondrej 126, Liptovský 
Ondrej, 03204)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Elektrikár/
Elektromontážni
k(1)

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

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

za hodinu (od 
3.2)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž kabeláže a elektro komponentov pod a schémy, 
oprava chýb na montovaných zariadeniach  
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Elektromontér 
(Elektrikár)(15)

ESIN construction, a. 
s.(Moyzesova 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Adriana Šulyová (tel.: 
+421910533585, e-mail: 
sulyova@esincon.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - Elektroinštalačné práce.  
- Riešenie problémov na stavbách.  
- Koordinácia s inými profesiami.  
- Plnenie stanovených harmonogramov.

Elektrotechnik(2) KING LIGHT & 
SOUND, s.r.o.(Teheleň 
460, Partizánska Ľupča, 
03215)

Matúš Krá  (tel.: +421903783159, 
e-mail: king@king.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava elektrických zariadení, káblov. Slaboprúd alebo 
silnoprúd.

Finančný 
agent(5)

Michal Štás(Štúrova 
17, Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Poradca Allianz pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok a 

Liptovský Hrádok

Fyzioterapeut(1) Domov sociálnych 
služieb a špecializované 
zariadenie Liptovský 
Hrádok(Pod lipami 
105/16, Lipt.Hrádok, 
03301)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; fyzioterapeut - samostatná rehabilitačná práca na úseku 
liečebnej telesnej výchovy,
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Grafik a web 
designer, web 
developer(1)

EventPro Slovakia, 
s.r.o.(Stráne 4495/10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Katerina Stylianou (tel.: 
+421445630987, e-mail: 
careers@althurayainc.com)

dohodou (-) Vyššie odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 07-NOV-16 ; Design, tvorba a editovanie profesionálnych grafík s 
využitím designovných štandardov pre:  
• Marketingové brožúry a emaily  
• Tradeshow materiály  
• Webové stránky a blogy  
• Aplikácie, webové užívate ské rozhranie  
• PowePoint prezentácie  
  
Web Design & Vývoj  
• Tvorba a administratíva WordPress webových stránok  
• Design a tvorba vlastných WordPress šablón  
• HTML a CSS design a štandardizácia  
• Optimalizácia pre Google Analytics, vyh adávače, PPC a  zobrazovanie reklám pre 
online marketingové kampane  
• Web Application UI  
• SEO vytvorených webových stránok   
  
Schopnosti  
Designové schopnosti  
Výborná znalosť Adobe Creative Cloud / Suite  
• Photoshop  
• Illustrator  
• Dreamweaver  
• InDesign  
• Kreatívne zmýš anie  
  
Technické schopnosti  
• Vysoká úroveň praktických znalsotí a vedomostí v oblasti webu  
• Znalosť HTML a CSS  
• Skúsenosť so SEO a PPC  
  
Osobnostné charakteristiky (obzvlášť dôležité)  
• dodržiavanie termínov  
• promptné a nepretržité odpovedanie na emaily, telefonáty  
• zodpovednosť a proaktivita   
• schopnosť nájsť riešenie na každú situáciu  
  
  

5



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 14.10.2016 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 14.10.2016 o 07:09

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Požiadavky:  
Predchádzajúca pracovná skúsenosť v danej oblasti bude považovaná za výhodu, 
rovnako ako znalosť anglického jazyka.

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

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

za hodinu (od 
3.2)

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

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

Horizontár(1) TEPRON spol. s 
r.o.(Palugyayho 777, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

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

Inštruktor 
zábavných aktivít 
v Lyžiarskej 
škole(2)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Tvorba a organizovanie pestrej, zábavnej animácie, 
kreatívnych súťaží, animačných hier pre deti a dospelých v Lyžiarskej škole.  
Potrebná fyzická zdatnosť, byť dobrý lyžiar, organizačné schopnosti, samostatnosť, 
kreativita, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, teamový hráč, flexibilita, 
dobrý zdravotný stav a dobrý vzťah k deťom.  
Iniciatívnosť, komunikatívnosť, pamäť, pozornosť, predstavivosť.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 8.11.2016 o 13:00 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!
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Klientsky 
pracovník na 
pošte - Liptovský 
Hrádok(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Konzultant(5) Lucia Gáliková(M. M. 
Hodžu 22, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v mladom kolektíve udí vhodná ako privyrobenie si 

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

Krupier-
čašník(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; poslať životopis,  
predložiť čistý výpis z registra trestov,  
mať platný zdravotný preukaz,
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Kuchár (okrem 
šéfkuchára)(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Kuchár - Jasná, 
Hotel 
Ostredok***(3)

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

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

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Kuchár - 
pizzerista(1)

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

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

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál talianskej a slovenskej kuchyne.

Kuchár na 
TPP(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pre hotelových hostí.

Kuchár(1) ALSEN, 
s.r.o.(Liptovský 
Trnovec 312, Liptovský 
Trnovec, 03101)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatný kuchár

Kuchár(1) LEHOTSKÝ comp., 
s.r.o.(Krá ova Lehota 
266, 03233)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

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

Kuchár(2) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina, 1486, 
Pribylina, 03242, 
Liptovský Mikuláš)

(, e-mail: gastro@hotelpermon.sk) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava teplých a studených jedál

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

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

za mesiac 
(800 - 1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný minútkový kuchár.

Kuchár/-ka - 
Pomocný 
kuchár/-ka(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Kuchár/ka(1) DUCHO, 
s.r.o.(Belopotockého 2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: +421 905 150 150, e-mail: 
sodaclub@sodaclub.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; výroba a príprava jedál teplej a studenej kuchyne, 
zodpovednosť za chod kuchyne,  
Osvedčenia/certifikáty - výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti
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Kuchár/ka(1) Garnet Peers, 
s.r.o.(Pod Stráňou 338, 
Liptovský ján, 03203)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchyňa funguje len pre ubytovaných hostí, výber z troch 
jedál

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

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

za mesiac 
(600 - 700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Varenie azíjských jedál, znalosť korenín v pôvodnom 
jazyku a ich používanie.  
Výberové konanie 26.10.2016 o 9,00 hod. ÚPSVaR Liptovský Mikuláš č. d. 101

Kuchár/ka(1) Peter Mlynček 
PEMMEVA obchodno 
- reštauračné 
služby(Závažná Poruba 
721, Závažná Poruba, 
03202)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-NOV-16 ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne

Kuchár/ka(1) SOREA spol. s 
r.o.(Jánska dolina 355/, 
Liptovský Ján, 03203)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Kuchár/ka(1) Sun investment capital 
s. r. o.(Liptovský 
Trnovec 315/, 
Liptovský Trnovec, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka(1) Ľubica Kováčová - 
LUMIKO(Štúrová 
808/15 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

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

Kuchár/ka(2) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - Jasná, 
Demänovská Dolina , 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Znalosť medzinárodnej kuchyne. Prax 7- 8 rokov v 
hoteloch rovnakej kategórie. Nutná prax v zahraničí. Ovládanie etnickej kuchyne - 
t.z. ruskej, ukrajinskej, litovskej, francúzskej.   
Znalosť ruského a anglického jazyka na komunikačnej úrovni.   
Samostatnosť, flexibilita a kreativita.
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Kuchár/ka(2) Ján Špirec  J+Z 
Špirec(Hotel Bystrina 
23, Demänovská 
Dolina, 03251)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka(2) Panagiotis Batsikostas - 
HELLAS(Bellova 2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka(2) SKI KOLIESKO, 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina 330, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

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

Kuchár/ka- 
Pizzérista(1) DORATO 

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie linky  
- výmena nástrojov v lisovacích staniciach pod a druhu výrobku  
- nastavovanie lisu a rovnačky na ovládacích paneloch pod a daného druhu výrobku  
- ukladanie vydierovaných výrobkov
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Manažér 
obchodnej 
skupiny (2)

Erika 
Kovácsová(Štúrova 17, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Erika Kovácsová (tel.: 
+421905392652, e-mail: 
erika.kovacsova@os.allianzsp.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie tímu obchodných zástupcov  
- rozvoj, podpora a budovanie obchodnej skupiny  
- zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a náboru nových obchodných 
zástupcov  
- zodpovednosť za rast a rozvoj obchodnej skupiny  
- servis, odborné poradenstvo a konzultácie pre klientov  
- Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Manažér/ka 
hotela(1)

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

(tel.: +421 903 414 948) dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Manipulant/
obsluha VZV(1)

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

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

za hodinu (od 
3)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; manipulácia s materiálom vo výrobe, obsluha VZV, 
požaduje sa oprávnenie na obsluhu VZV  

Marketingový a 
personálny 
manažér(2)

CARBON CASES, 
s.r.o.(Štefánikova  
1361/4, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Bc. Martin Rusek (tel.: 
+421911067875, e-mail: 
info@balugroup.biz)

za mesiac (od 
800) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie ve koobchodného predaja a marketingu 
samostatnej obchodnej značky šperkov a bižutérie. Komunikácia s dodávate om, 
spracovanie objednávok od predajcov, spracovanie a fakturovanie zásielok, 
vyh adávanie nových zákazníkov ako aj predajcov.
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Mechanik 
merania a 
regulácie 
(elektrikár)(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Mechanik v 
pneuservise(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; pneuservisná činnosť, drobné opravy, výmena filtrov, oleja

Moderátor/
redaktor(1)

L-MEDIA 
s.r.o.(Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: +421 905 166 113, e-mail: 
riaditel@radioliptov.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme, očakávame:  
- mikrofonický hlas  
- príjemný vzh ad  
- prirodzený talent  
- bezchybný jazykový prejav  
- technickú zručnosť /práca s PC/  
- komunikatívnosť, kreativitu, samostatnosť  
- všeobecný rozh ad  
- skúsenosti sú výhodou, nie podmienkou  
- ukončené stredoškolské vzdelanie  
Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá, pošlite svoj životopis a motivačný list na adresu: 
riaditel@radioliptov.sk

Montážnik(2) HACO, a.s.(1. Mája 
1850, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

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

za hodinu (od 
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž komponentov do strojov na výrobnej linke  

Montážny 
pracovník vo 
výrobe 
nábytku(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž nábytku v dielni a u zákazníka  
pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ realizovaná v rámci §51a
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Murár(2) Občianske združenie 
dobrej vôle(Pri 
železnici 50, Liptovský 
Hrádok, 03301)

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

výška 
zárobku za 
mesiac (od 

480)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zastupovanie počas PN  
Pomocný pracovník:    
- Pomocné stavebné práce  
- Pomocné práce pri stavbe podporných zariadení  
- Čistenie areálu a vývoz odpadu  
- Čistenie a triedenie sutiny  
- Úprava zelene a údržba historických parkov  
- Odstraňovanie prírodných a umelých prekážok v interiéry a exteriéri areálu a 
prístupových ciest  
-   Vykonávanie prác na základe pokynov zamestnávate a   
Odborný pracovník:  
- Odborné murárske práce  
- Sanácia a obnova hradných ruín a podhradia  
- Pokrývačské práce  
- vykonávanie prác na základe pokynov zamestnávate a

Nastavovač 
strojov vo výrobe 
plastov (Údržba a 
riadenie 
foriem)(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov pre vstrekovanie plastov, 
základná údržba nástrojov.   
Údržba a riadenie foriem.  
Miesto VK - ÚPSVaR Liptovský Mikuláš - pracovisko Liptovský Hrádok, dňa 
25.10.2016 o 13.00 hod. 

Nástrojár(2) CD - profil s.r.o.(1. 
mája 2070, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie nástrojov, strojov, zariadení a ich kontrola  
- zhotovovanie dielcov pod a technickej dokumentácie a operat,  požiadaviek pre 
zabezpečenie výroby  
- odha ovanie a upozorňovanie na možný vznik porúch na nástrojoch a výrobných 
zariadeniach  
- realizovanie štandardných zámočníckych prác  
- vykonávanie operatívnej a preventívnej údržby strojných zariadení  
(zamestnávate  ponúka možnosť zaučenia)
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Obchodný 
poradca - 
Liptovský 
Hrádok(3)

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

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

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

Obchodný 
zástupca(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; aktívne vyh adávanie nových klientov, dohadovanie 
termínov stretnutí s klientami a obchodnými partnermi, prezentácia spoločnosti, 
navrhovanie cenových ponúk a výber správnych produktov a riešení pre zákazníka, 
zabezpečovanie predaja, vytváranie objednávok, poradenstvo, služobné cesty, 
monitoring konkurencie  
prax v oblasti predaja výhodou
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Obchodný 
zástupca, 
predajca(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Obchodný 
zástupca, 
predajca(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vyh adávanie a získavanie nových zákazníkov, návšteva 
obchodných partnerov,  
skúsenosti s výrobou drevených a plastových okien,  
Vodičský preukaz skupiny B,

Obsluha 
práčovníckych 
strojov(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Odborný 
asisitent(1)

CARBON CASES, 
s.r.o.(Štúrova  1361/4, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Bc. Martin Rusek (tel.: 
+421911067875, e-mail: 
mato.rusek@gmail.com)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborný asistent konate a spoločnosti - vybavenie 
administratívy, plánovanie stretnutí, komunikácia s dodávate mi a odberate mi.

Odborný 
konzultant(2)

Tatiana 
Ortutayová(SNP 114, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie úverov, stavebného sporenia, životného a 
neživotného poistenia. Možnosť pracovať aj v Liptovskom Hrádku.

Opatrovate /ka(2) Centrum sociálnych 
služieb 
ANIMA(Jefremovská 
634, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

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

za mesiac 
(550 - 600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská služba v zariadení sociálnych služieb
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Opatrovate /ka(2) Royal care, n. 
o.(Vitálišovce 701, L. 
Mikuláš, 03104)

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

za mesiac 
(405 - 650)

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

aspoň 2 
roky

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

Operátor plniacej 
linky(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha technologického zariadenia pod a pracovných 

inštrukcii a technologických postupov. Kontrola stavu technologických zariadení a 
vykonávanie bežných opráv.

Operátor vo 
výrobe(4)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vizuálna kontrola, montáž, balenie plastových výliskov

Operátor výroby 
- NC strojov 
dierovanie(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha dierovacích strojov TRUMPF, nutná orientácia v 
technickej a technologickej dokumentácii,   
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v 
nepretržitej prevádzke  
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozíci 
  
obsluha NC dierovacích strojov TRUMPF  
Výberové konanie, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, 14.10.2016 o 8:30 hod, č.d. 101, 
prineste si životopis

Operátor výroby 
- NC strojov 
ohraňovanie(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - NC strojov ohraňovanie  
programovanie a obsluha NC stroja, práca na vysekávacích lisoch TRUMPF, 
ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej dokumentácie na ohraňovacích 
lisoch TRUMPF, nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, 
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne, práca na úkol v 
nepretržitej prevádzke.  
Výberové konanie, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, 14.10.2016 o 8:30 hod, č.d. 101, 
prineste si životopis
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Operátor výroby 
- montážne 
práce(2)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž elektrických a mechanických zostáv  
montáž finálnych zostáv  
spájkovanie, práca s momentovými skrutkovačmi, nutná orientácia v technickej a 
technologickej dokumentácii,  
odborná spôsobilosť v elektrotechnike § 21, schopnosť pracovať systematicky, 
nezávisle a samostatne,  
ochota vzdelávať sa, práca na úkol v 1-smennej prevádzke  
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii, študijný odbor SOŠ 
elektrotechnická  
Výberové konanie, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, 14.10.2016 o 8:30 hod, č.d. 101, 
prineste si životopis

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

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Operátor výroby 
- triedenie 
gu atiny(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na kvalitatívnu sortimentáciu gu atiny

Operátor výroby 
- zámočnícke 
práce(4)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov 
pod vŕtačkou, nitovanie, narážanie matíc, hrotovanie, nutná orientácia v technickej 
a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a 
samostatne, práca na úkol,  
uprednostňujeme uchádzačov s praxou na danej pozícii  
Výberové konanie, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, 14.10.2016 o 8:30 hod, č.d. 101, 
prineste si životopis

Ošetrovate  
hospodárskych 
zvierat(1)

Po nohospodárske 
družstvo 
Východná(Východná 
465, 03232)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-MAR-17 ; starostlivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, 
starostlivosť o poriadok v maštali   
kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spo ahlivý prístup  
prax vítaná  
práca na zmeny: 06:00-18:30 a 18:00-6:30  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Hrádok, 9.11.2016 o 13:00 hod., zasadačka 
na 1.posch., priniesť si životopis
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Pedagogický 
zamestnanec v 
hudobnom 
odbore (klavír, 
gitara, spev, 
flauta)(2)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

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

Pegagogický 
zamestnanec v 
literárno-
dramatickom 
odbore(2)

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

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

Pivovarník(1) Persson s. r. 
o.(Garbiarska 2032 , 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Plavčík(1) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - Jasná, 
Demänovská Dolina , 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila do 
kuchyne(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Pomocná sila do 
kuchyne(1) ČERTOVICA 

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

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

za mesiac 
(405 - 460)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; požaduje sa samostatnosť, pracovitosť, flexibilita, 
podmienkou je zdravotný preukaz

Pomocná sila do 
kuchyňe(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

HRQ SK s. r. 
o.(Demänovská Dolina 
330, Demänovská 
Dolina, 03101)

Barbora Králiková (tel.: 
+421903413539, e-mail: 
recruit@hrqgroup.com)

za hodinu (od 
2.3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce v kuchyni

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni, práca s umývačkou riadu, 

ostatné práce vykonávané pod a pokynov nadriadeného

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

Michaela Rázusová, +421 915 315 
307

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ, realizovaná v 

rámci §54 Cesta z kruhu nezamestnanosti

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

(tel.: 0918 665406, 044 5208901, e-
mail: riaditelmaj@sorea.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; čistenie a údržba kuchyne a kuchynského zariadenia, 

dodržiavanie predpisov, príprava studenej kuchyne
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Pomocná sila v 
kuchyni(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217, 
Žiar, 03205)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila v kuchyni,  

Pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila(1) Panagiotis Batsikostas - 
HELLAS(Bellova 2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocník v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila do kuchyne

Pomocník v 
kuchyni(1)

Ing. Dušan Sopkuliak  
ALFA(Maša 2, 
Liptovský Hrádok 1, 
03301)

(tel.:  +421 905 667 178, e-mail: 
koliback@gmail.com)

dohodou (-) Neukončené 
základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; umývanie riadu, príprava surovín na varenie
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Pomocný 
inštruktor 
lyžovania/
snowboardingu(5
)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Pomocné práce pri vyučovaní lyžovania a 
snowboardingu pod a dohodnutých metodík a pravidiel a s cie om podpory 
inštruktora v rámci dodržania garancie odbornosti.  
Potrebná fyzická zdatnosť, byť dobrý lyžiar, zodpovednosť, organizačné schopnosti, 
tímový duch, príjemné vystupovanie, práca pod doh adom inštruktora.  
Komunikatívnosť, spo ahlivosť, sebaistota, zodpovednosť, asertivita.  
Výhodou platná licencia učite a lyžovania  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 8.11.2016 o 13:00 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
kuchár(1) LEHOTSKÝ comp., 

s.r.o.(Krá ova Lehota , 
03233)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

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

Pomocný 
kuchár(2) Tatry mountain 

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných 
noriem pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení 
bežné teplé i studené produkty a pokrmy.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a 
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 4.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
kuchár(3)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných 
noriem pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení 
bežné teplé i studené produkty a pokrmy.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a 
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 4.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!
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Pomocný 
kuchár(4)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných 
noriem pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení 
bežné teplé i studené produkty a pokrmy.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a 
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 4.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
kuchár(4)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných 
noriem pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení 
bežné teplé i studené produkty a pokrmy.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a 
plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 4.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
kuchár/ka(1) Martin 

Černoch(Hradná 
340,033 01 liptovský 
Hrádok, )

(tel.: +421 911 489 946) dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava šalátov, dezertov, pomocné práce, výdaj jedál, 

príprava denného  menu,  
podmienkou je platný zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pomocný 
pracovník na 
stavbe mosta(5)

Janka Šimková - 
JAMAT(mala 0, 
Liptovský Ján, 03203)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; stavebný robotník pri výstavbe mostu /rims/

Pomocný 
robotník(4) Janka Šimková - 

JAMAT(mala 1, 
Podtureň, 03301)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocný robotník na moste

Pomocný 
skladník(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovná pozícia len pre evidovaných UoZ (do 29 rokov, 6 
mesiacov v evidencii)  
manuálna zručnosť, zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť, spo ahlivosť
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Pomocný 
čašník/pomocná 
servírka(3)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri 
výbere jedál a nápojov.  
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť 
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií 
časšníka, práca pod dozorom čašníka.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
čašník/pomocná 
servírka(4)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri 
výbere jedál a nápojov.  
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť 
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií 
časšníka, práca pod dozorom čašníka.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pomocný 
čašník/pomocná 
servírka(4)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 15-DEC-16 ; Je zodpovedný za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri 
výbere jedál a nápojov.  
Potrebná komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť 
vyjadrovať sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií 
časšníka, práca pod dozorom čašníka.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Pracovník 
MOKREJ 
DIELNE(13)

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

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

za hodinu 
(2.6 - 3.74)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie hovädzích a klokaních usní
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Pracovník 
bezpečnostnej 
služby (2)

Squalus 
s.r.o.(neuvedene  X, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Jaroslav Bakajsa (tel.: 
+421915777048, e-mail: 
squalus.sro@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; ochrana stavebného materiálu a stavebných strojov

Pracovník 
fyzickej ochrany 
majetku 
(strážnik)(1)

Lynnfield s. r. 
o.(Vajanského  13A, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Bc. Marian kulizák (tel.: 
+421907673379, e-mail: 
marian.kulizak@lynnfield.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzická ochrana objektov.

Pracovník na 
moste(2) Janka Šimková - 

JAMAT(mala 1, 
Podtureň, 03301)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; práca na moste /ríms/

Pracovník 
predúpravy 
kože(15)

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

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

za hodinu (od 
2.48)

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

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

Pracovník 
prevádzky/
obchodu(1)

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

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

za mesiac (od 
495)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovník v pokladni

Pracovník v 
bufete(1) Ján Šeďo(Ul.1 mája 

709/, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421 905 323 651) dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v bufete  
predaj v bufete, práca s registračnou pokladňou, výroba langošov.  
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Pracovník v 
potravinárstve(5)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie zeleniny  

Pracovník vo 
výrobe(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Pracovník 
údržby(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie údržby strojov a zariadení (prijatie príkazu 
na údržbu, vykonanie plánovanej, prediktívnej a operatívnej údržby výrobných 
zariadení, evidovanie použitých náhradných dielov potrebných k údržbe)  
- evidovanie údajov o priebehu a výsledkoch práce  
- kontrolovanie stavu stroja (kontrolovanie neporušite nosti elektrických rozvodov a 
obvodov, kontrolovanie a údržba meradiel, nožov, pomocných a náhradných dielov, 
kontrolovanie vypnutia linky, kontrolovanie bezpečnostných zariadení, vonkajšia 
vizuálna kontrola stroja)  
- vykonávanie údržby stroja (dopĺňanie mazív, chladiacich a olejových náplní, 
oznamovanie potreby opravy súčastí linky, doplnenie pomocného materiálu).

Pracovníčka, 
pracovník v 
bufete(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Predajca v 
maloobchode(1)

KEREX BJ, s. r. 
o.(Nová  5, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Adela Sekerčáková (tel.: 
+421901788085, e-mail: 
adela.sekercakova@kerex.eu)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj a poradenstvo zákazníkovi v kúpe ňovom štúdiu, 
vedenie skladových zásob, príprava grafických návrhov, objednávanie tovaru.
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Predajca 
životného a 
neživotného 
poistenia(2)

Tatiana 
Ortutayová(SNP 114, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.

Predajca(1) ISPA Prešov, 
s.r.o.(Palúčanská  32, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie cenových ponúk, plánovanie a riadenie, 

obchodná činnosť na predajni - komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o 
predajňu, predaj, fakturácia, práca s RP, marketingové aktivity, reklama.

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Predavač/ka(2) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi

Predavač/ka(2) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek 
k.s.(Demänovská 
Dololina 287, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru zákazníkovi
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Predavač/
predavačka(3)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru konečnému spotrebite ovi

Predavačka 
elektrospotrebičo
v (LM)(1)

FAST PLUS, spol. s 
r.o.(Kamenné pole 
4449/3, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac 
(600 - 900) Úplné stredné 

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

aspoň 6 
mesiacov

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

Prevadzkár/ka(1) DRUŽBA, s.r.o.(Jasná 
82, Demänovská 
Dolina, 03251)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Prevádzkový 
elektrikár(1) Liptovské pekárne a 

cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; elektrikárske práce, opravy a odstraňovanie porúch  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pod a § 22 Vyhlášky MPSVaR 
SR č. 718/2002 Z.z.
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Prevádzkový 
pracovník 
práčovne(1)

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

(tel.: +421 905 244 394, e-mail: 
pracovnaljan@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Prevádzkár(1) Peter Mlynček 
PEMMEVA obchodno 
- reštauračné 
služby(I anovská cesta 
512, 032 02 Závažná 
Poruba, Závažná 
Poruba)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Realitný 
maklér(2) Nehnute nosti - alpia s. 

r. o.(M. M. Hodžu 35, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Miroslav Mišata (tel.: 
+421918510050, fax: 0918510050, 
e-mail: 
miroslav.misata@gmail.com)

za mesiac 
(405 - 2000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovávanie ponúk nehnute ností a ich následný predaj.

Recepčný/ná(1) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - Jasná, 
Demänovská Dolina , 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

Recepčný/ná(1) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba Jasná 82, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Recepčný/ná(1) Hotel EURÓPA LM, 
s.r.o.(Štúrova 808/15, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie plynulého chodu recepcie , komunikácia s 
hosťom , príchody a odchody hostí  
prax v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu, komunikácia - jednanie s uďmi
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Recepčný/ná(1) Ján Špirec  J+Z 
Špirec(Hotel Bystrina 
23, Demänovská 
Dolina, 03251)

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

za mesiac (od 
405)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod recepcie, ubytovávanie hostí, ich 
rezervácie, komunikácia mailová, telefonická, administratíva spojená s chodom 
recepcie

Reprezentant 
US(5) Michaela 

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

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

za mesiac 
(450 - 1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sprostredkovanie komplexných finančných služieb, 
starostivosť o pridelené portfólio klientov, tvorenie vlastného kmeňa klientov, servis.

Riadiaci 
pracovník 
(riadite ) 
ve koobchodnej 
prevádzky(1)

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

(tel.: +421 905 801 020) za mesiac 
(1000 - 1500) Úplné stredné 

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobný riadite   
evidencia zákaziek a plánovanie výroby, vypracovanie cenových ponúk, 
objednávanie materiálu a nástrojov, ich evidencia a odpis, evidencia hotových 
výrobkov, príjem, výdaj a odpis, inventarizácia materiálu a hotových výrobkov, 
výstupná kontrola hotových výrobkov a zabezpečenie reklamácií, plánovanie 
údržby a opráv strojného zariadenia, plánovanie a zabezpečenie revízií strojného 
zariadenia, zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov a 
školení BOZP, zabezpečenie ochrany práce a požiarnej ochrany, zavedenie ISO 
9001, zabezpečenie výroby zákazkami.  
Osobnostné predpoklady: skúsenosti v oblasti riadenia strojárenskej výroby, vysoké 
pracovné nasadenie, flexibilita a odolnosť voči stresu. (len pre evidovaných UOZ)
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Sekretárka/
Asistentka 
riadite a(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

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

Servis výťahov(2) SEVYT 
s.r.o.(Starohorského 
10, Liptovský Mikuláš 
1, 03101)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Sestra v zariadení 
sociálnych 
služieb(1)

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

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Skladník - 
Diskont 
Market(1)

CBA VEREX, a.s.(SNP 
- MAXIMAX 582, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Erika Mrvová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
mrvova@verex.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a preberanie tovaru v predajni.

Skladník - 
Diskont 
Maximax(1)

CBA VEREX, a.s.(SNP 
- MAXIMAX 582, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Erika Mrvová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
mrvova@verex.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a preberanie tovaru v predajni.

Skladník vo 
ve koobchodnom 
sklade (1)

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

Erika Mrvová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
mrvova@verex.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a preberanie tovaru vo ve koobchodnom sklade.  
Manipulácia s tovarom v zmysle logistiky skladu.   
Vychystávanie tovaru na expedíciu.

Stolár - 
pracovník v 
stolárskej 
dielni(1)

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

(tel.: 0910 979550, e-mail: 
filipasistent@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nábytku, montáž nábytku
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Stredoškolský 
učite  - 
fyzioterapia(1)

Stredná zdravotnícka 
škola(Vrbická 632, 
03101)

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

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

Stredoškolský 
učite  - zubné 
lekárstvo(1)

Stredná zdravotnícka 
škola(Vrbická 632, 
03101)

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Stredoškolský 
učite (1)

Stredná zdravotnícka 
škola(Vrbická 632, 
03101)

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

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

Strojník 
traktobáger 
JCB(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

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

Strážny a 
bezpečnostný 
pracovník(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Operačný pracovník dispečingu Pultu centrálnej ochrany 

(PCO), monitorovanie a vyhodnocovanie poplachov na PCO, kamerovom systéme, 
vysielanie Zásahovej jednotky   
vhodné pre ZŤP

Strážny a 
bezpečnostný 
pracovník(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technik v oblasti 
telekomunikačný
ch zariadení(1)

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

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

za mesiac (od 
450) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatný servisný technik, inštalácie pripojení do siete 
internet, digitálnej televízie a pevných liniek, inštalácie a servis LAN sietí, optických 
sietí, montáže bezdrôtových zariadení  
manuálna zručnosť, základy elektrotechniky, preh ad v obore výpočtovej techniky, 
pracovitosť, komunikatívnosť, dochví nosť, dôveryhodnosť, záujem o výpočtovú 
techniku a software  
VK UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 21.10.2016 o 9,00 hod. č. d. 101, prineste si 
životopis
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Tmelička(2) JAMIR 
s.r.o.(Priemyselná zóna  
740, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vhodnejšia skôr pre ženy, tmelenie, jednoduché 
práce  

Toaletárka na 
svahy(6)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Upratovacie a čistiace práce sociálnych zariadení, 
ktoré sú určené pre návštevníkov strediska Jasná Nízke Tatry. Kontrola stavu 
čistoty sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienických potrieb a materiálu.   
Do jednotlivých sociálnych zariadení sa zamestnanec prepravuje lanovkou.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, slušné vystupovanie, precíznosť. 
Prax a vodičský preukaz sú vítané.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 8.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!
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Trainee 
Management 
Program pre 
absolventov 
VŠ(1)

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

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

Traumatológ(1) Liptovská nemocnica s 
poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu 
Liptovský 
Mikuláš(Palúčanská 
25, Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: +421 44 55 26 530, e-mail: 
riaditelstvo@nsplm.sk)

dohodou (-) 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 špecilaizácie I. stupňa

Umývač/ka riadu 
v kuchyni(2)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na 
varenie, pri príprave jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje 
udržiavanie čistotoy vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Potrebná manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie, 
spo ahlivosť, precíznosť.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 13:00 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Umývač/ka riadu 
v kuchyni(4)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na 
varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje 
udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.   
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť a samostatnosť.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 13:00 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!
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Umývač/ka riadu 
v kuchyni(4)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na 
varenie, pri príprave jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje 
udržiavanie čistotoy vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.  
Potrebné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný 
potravinársky preukaz).  
Potrebná manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie, 
spo ahlivosť, precíznosť.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 2.11.2016 o 13:00 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Upratovačka - 
pomocné 
upratovacie 
práce(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení  dezinfekcii 
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie čistiacich 
prostriedkov a hygienických potrieb, kontrola stavu ich zásob a informovanie 
zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, 
vyprázdňovanie smetných košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s 
údržbou priestoru na požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej.  
Potrebná je manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť a samostatnosť.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 8.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Upratovačka - 
pomocné 
upratovacie 
práce(4)

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

(tel.: +421 905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-DEC-16 ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii 
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace prostriedky 
a hygienické potreby, kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o 
potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných 
košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na 
požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej.  
Výberové konanie ÚPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 8.11.2016 o 8:30 hod., č.d. 101, 
životopis nutný!

Upratovačka(1) Peter Mlynček 
PEMMEVA obchodno 
- reštauračné 
služby(Smrečianska 
664, 03104)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Učite ka 
predprimárneho 
vzdelávania(1)

Materská 
škola(Východná 715, 
Východná, 03232)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť, kvalifikovaná učite ka v MŠ
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Vedúca/-ci 
predajne - 
Liptovský 
Mikuláš(1)

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

Zdenka Veselovská (tel.: +421, e-
mail: zdenka.veselovská@kik-
textilien.com)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie predajne v duchu diskont-konceptu,  

- vedenie tímu predajne,  
- komunikácia so zákazníkom,  
- starostlivosť o predajňu.

Vedúca/i recepcie 
(1)

HRQ SK s. r. 
o.(Demänovská Dolina 
330, Demänovská 
Dolina, 03101)

O ga Papáčová (tel.: 
+420603735408, e-mail: 
olga.papacova@hrqgroup.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a organizácia zamestnancov úseku recepcie 
hotela   
- informovať priameho nadriadeného o zistených nedostatkoch, podávať návrhy na 
zlepšenie poskytovaných služieb   
- registrácia hostí, agenda, spracovanie, vystavovanie a kontrola hotelových účtov a 
faktúr  
- poskytovanie služieb pre hostí, predaj ubytovacích služieb, rezervácia pobytov  
- poskytovanie informácií, predaj doplnkového tovaru, registrácia hostí  
- spracovanie a vystavovanie hotel. účtov  
- príprava podkladov k fakturácii   
- zodpovednosť za spracovanie dennej uzávierky, za správnosť účtovaných cien  
- zodpovednosť za rozvoj osobných a profesijných schopností členov recepcie  
- koordinácia a kontrola všetkých rezervácií v spolupráci s obchodným oddelením

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

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

dohodou (-) Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie pracovníkov mechanickej a elektrickej 
údržby ,organizácia, činnosti ,efektívnosť, komunikácia, hodnotenie,reporting. 
Vytváranie krátkodobých a dlhodobých plánov údržby.  Riadenie určených 
investičných a údržbárskych projektov. Autopark, autodielňa,činnosť ,efektívnosť, 
evidencia,kontrola. Zodpovednosť za technické siete v závode, pravidlá.  
Potrebná znalosť práce s výkresovou dokumentáciou
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Vedúci/vedúca  
logistiky(1)

FIVING, 
s.r.o.(Palugayho 550, 
LIptovsky Mikulas, 
03101)

(tel.: +421 44 54 767 01, e-mail: 
hr@fiving.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Plánovanie, riadenie a koordinovanie činnosti strediska 
logistiky. Výber dodávate ov materiálov a služieb. Organizovanie nákupu, príjmu, 
uskladnenia a výdaja materiálov, polotovarov a služieb. Organizácia expedície 
výstupov.  Vykonávanie kontrolnej činnosti, monitorovanie termínového plnenia 
činnosti strediska. Spracovávanie reklamácií u dodávate ov vstupov. Evidencia 
skladu a jeho inventarizácia. Vypracovávanie a aktualizácia podnikových noriem a 
smerníc.Triedenie, označovanie a archivácia písomností strediska.  
Potrebná komunikatívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka z dôvodu 
komunikácie so zákazníkmi.  
Potrebujeme uchádzačov zo študijných odborov ekonomických alebo technických.  
Skúsenosti s riadením a organizovaním sú výhodou. V prípade, že nemáte vysokú 
školu, môže ju nahradiť prax v riadení v logistike.  
Výberové konanie, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, dňa 18.10.2016 o 9:00 hod, č.d. 101, 
prineste si životopis

Vodič 
(strojník)(1)

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

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

za mesiac (do 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; vykonáva prácu vodiča, strojníka, pod a potreby 

závozníka, pomocné práce na stredisku         
Požadované osvedčenia/certifikáty: kurz kvalifikácie vodičov, psychotesty, lekárska 
prehliadka, strojnícky preukaz pre kolesové nakladače - rýpadlá         

Vodič MKD(1) AG Logistics, 
s.r.o.(Hony 369/5, 
Liptovský Mikuláš, 
03105)

Anton Gazdík (tel.: 
+421903261870, e-mail: 
aglogistics@alconet.sk)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a údržba vozidla v MKD

Vodič MKD(1) KFB Trans 
s.r.o.(Hradná 529/5, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

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

Vodič 
VZV/skladník(3)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla, 
kamiónu(3)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; šofér medzinárodnej dopravy  
podmienkou vodičské oprávnenie sk. B, sk. C+E
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Vodár - 
kúrenár(3)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;   
montáž rozvodov vody, kúrenia.  

Vrtný 
robotník/
stavebný 
robotník(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce pri obsluhe vrtnej súpravy, injektora a 
pomocné stavebné práce

Všeobecný lekár 
pre dospelých(3)

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Wellness 
pracovník - 
plavčík, masér(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Zdravotná 
sestra(1)

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

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

za mesiac 
(750 - 850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti klientom

Zdravotná 
sestra(2)

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

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

za mesiac 
(750 - 850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

Zmenový 
majster(1)

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

Jozef Lukač (tel.: +421445623534, 
fax: +421445623533, e-mail: 
kovotechno@kovotechno.sk)

za mesiac (od 
500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a organizácia výroby na zmene pod a plánov 
výroby  
- zabezpečenie plynulého chodu výroby  
- stanovenie priorít a rozde ovanie denných úloh  
- riadenie objemu a kvality výroby pod a požiadaviek logistiky  
- zade ovanie pracovníkov do zmien  
- kontrola a evidencia odpracovaných hodín pracovníkmi zmeny  
- riadenie zaško ovania zamestnancov, hodnotenie výkonov, bezpečnostné opatrenia  
- technický stav strojov, nástrojov, zariadení v kooperácii s údržbou  
- prijímanie nevyhnutných nápravných opatrení  
- dodržiavanie BOZP
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Záhradník(1) DRUŽBA, 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina, Demänovská 
Dolina, 03251)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

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

kuchár 
pizzerista(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

lekár urgentnej 
medicíny(1) Liptovská nemocnica s 

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára na pracovisku urgentného príjmu

masérka 
tradičnej thajskej 
masáže(1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 2 

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

obsluha v 
reštaurácii(1)

Tomáš Grygar(Nová 
337, Liptovský Ján, 
03203)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

operačný 
pracovník pultu 
centrálnej 
ochrany(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

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

pomocná sila v 
kuchyni(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni,  
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pomocné práce v 
salóne(1) Božena Kováčová - 

KAROLÍN(Kollárova 
3588, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovná pozícia pre zdravotne ťažko postihnutých

strážny a 
bezpečnostný 
pracovník - člen 
zásahovej 
jednotky(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

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

vodič MKD(3) Hoško, a.s.(SNP 220, 
Podtúreň-Roveň, 
03301)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

vodič auta s HR 
na odvoz dreva(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

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

všeobecný lekár 
pre dospelých(3)

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

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

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky

Údržbár(1) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - Jasná, 
Demänovská Dolina , 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Údržbár(1) HACO, a.s.(ul.1.mája 
1850 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za hodinu (od 
3.2)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba strojov a zariadení vo výrobe

Údržbár(2) Eurostyle Systems 
Slovakia 
s.r.o.(Palugyayho 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ľubomíra  Uramová (tel.: 
+421445567000, e-mail: 
lubomira.uramova@eurostyle-
systems.com)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; údržba a opravy technických systémov (vstrekovacie 
lisy),operatívna a preventívna údržba,  
zabezpečenie plynulého chodu výroby,   
Výroba + oprava montážnych prípravkov

Údržbár/
technický 
pracovník(1)

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

(tel.: +421 44 559 1411, e-mail: 
office@fisjasna.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba hotela, priestorov, okolia  
Kuričský preukaz na plynovú kotolňu, vodičský preukaz B-aktívny vodič

Úprava a 
predúprava 
usní(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Účtovník(1) LG TRADE, 
s.r.o.(Starojánska 24, 
Liptovský Ján, 03203)

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

za mesiac 
(800 - 1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatné vedenie podvojného účtovníctva za spoločnosť  
- podie anie sa na vedení účtovníctva hotela  
- evidencia a kontrola podkladov pre DPH  
- mesačné daňové priznania k DPH  
- ročná závierka a daňové priznanie právnickej osoby  
- spracovanie miezd (cca 10 - 14 zamestnancov)
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Účtovník/čka(1) SEDOZA, spol. s 
r.o.(Pri železnici 12, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

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

Čašník - 
servírka(1)

Vladimír 
Maliarik(Štefánikova 
10, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Vladimír Maliarik (tel.: 
+421908219967, e-mail: 
vladomaliarik@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov

Čašník / 
čašníčka(1)

PROPERTY 
HOLDING, 
a.s.(Wellness Hotel 
Chopok **** 
Demänovská Dolina 20, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Andrea Kubáňová (tel.: 
+421445591488, e-mail: 
personalista@hotelchopok.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere 
pokrmov a nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a 
nápojov, obsluha pri pulte i pri stole, obsluha a údržba výčapného zariadenia, 
nalievanie nápojov, výroba miešaných nápojov pod a receptúr a ich servírovanie.

Čašník / 
čašníčka(2)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí

Čašník(1) SevenReal s. r. o.(Nižná 
Boca  12, Nižná Boca, 
03234)

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

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Čašník(1) Tomáš Grygar(Nová 
337, Liptovský Ján, 
03203)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha.

Čašník(2) BLD restaurants, 
s.r.o.(Kamenné pole 
4449, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na 
TPP/brigádne na pozíciu čašník/čašníčka.  
Prax vítaná.  
Pracuje sa v mladom kolektíve.  
Ubytovanie pre zamestnancov zdarma + iné benefity.
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Čašník, 
servírka(1)

Ing. Dušan Sopkuliak  
ALFA(Maša 1/2, 033 
01Liptovský Hrádok, 
Liptovský Hrádok)

(tel.: +421 905 667 178, e-mail: 
koliback@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, 
servírka(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

Čašník-
Čašníčka(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov

Dátum nástupu: 01-NOV-16 ; Obsluha v reštaurácií a ubytovanie hostí.

Čašník/
barman(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; objednávanie zákazníkov a výdaj jedál a nápojov, udržuje 

čistotu na pracovisku  
potrebná samostatnosť, komunikácia, flexibilita,  
kultivovaný prejav, manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, ochota pracovať v prípade 
potreby nadčas, zodpovednosť

Čašník/
servírka(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/
servírka(2)

Emil Hruboš 
PENZION 
BOROVEC(Velké 
Borové 118, 02746)

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

za hodinu (od 
3.5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výhoda - vyučený v odbore,

Čašník/
čašníčka(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/
čašníčka(1)

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

(, e-mail: kaprik26@gmail.com) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník/
čašníčka(1)

Salaš - Žiar(Žiar 217, 
Žiar, 03205)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

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

Čašník/
čašníčka(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

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

Čašník/
čašníčka(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník/čka(1) Branislav 
Javorka(Partizánska 
Ľupča 110, 03215)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka(1) Hotel EURÓPA LM, 
s.r.o.(Štúrova 808/15, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v reštaurácii, obsluha hostí, príprava raňajok, výdaj 
denného menu, práca s pokladňou

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

(tel.: +421 907 880 714) dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

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

Čašník/čka(1) Liptovské dvory, 
s.r.o.(Jánska dolina 
438, 032 03 Liptovský 
Ján, Liptovský Ján)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Čašník/čka(1) Liptovské dvory, 
s.r.o.(Liptovský Ján, 
Liptovský Ján, 03203)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

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

Čašník/čka(1) Liptovské dvory, 
s.r.o.(Liptovský Ján, 
Liptovský Ján, 03203)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; starostlivosť o plynulý chod reštaurácie a baru, obsluha 
zákazníkov, prijímanie a usádzanie hostí, práca s pokladňou a hotovosťou, aktívny 
predaj ponúkaného sortimentu, prijímanie objednávok, servírovanie jedál a 
nápojov  
flexibilita, odolnosť voči stresu, chuť pracovať a učiť sa nové veci, zodpovednosť, 
komunikatívnosť, priate ské vystupovanie, samostatnosť, kreativita
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Čašník/čka(1) Restaurant VEŽA 
s.r.o.(Kamenné pole 
4558/14, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Čašník/čka(1) Sun investment capital 
s. r. o.(Liptovský 
Trnovec 315/, 
Liptovský Trnovec, 
03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka(2) DORATO 
s.r.o.(Námestie 
oslobodite ov 74/13, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Čašník/čka(2) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba - Jasná, 
Demänovská Dolina , 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka(2) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina 1486, 
03242)

(, e-mail: gastro@hotelpermon.sk) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Čašník/čka(2) LIVE, s.r.o.(Štúrova 
1968, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka(2) Panagiotis Batsikostas - 
HELLAS(Bellova 2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník/čka(2) Peter Mlynček 
PEMMEVA obchodno 
- reštauračné 
služby(Závažná Poruba 
721, Závažná Poruba, 
03202)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01-NOV-16 ; Obsluha hostí, príprava nápojov, práca s 

registračnou pokladňou  
Miesto výkonu práce: Chata Opalisko Závažná Poruba

Čašník/čka(3) Ostredok s. r. 
o.(Demänovská Dolina 
101, 03101)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Čašník/čka, 
servírka(2)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v obsluhe

Čašník/čka/
servírka(1)

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

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

za mesiac (od 
405)

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

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

Čašníčka, 
čašník(1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem objednávok a účtovanie hostí, komunikácia s 
hosťom  
- reštaurácia, bar, terasa  
- obsluha na rôznych druhoch akcií (svadby, stretnutia, rokovania...)

Šička(2) ĎUMBIER, výrobné 
družstvo(Družstevná 5, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 044/552 2504, e-mail: 
info@dumbier.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie výrobkov z kože, koženky a textilu.  
Žiadosť o prijatie  do zamestnania zasielať elektronicky spolu so životopisom.  
VK sa uskutoční dňa 13.04.2016 o 8:00 hod. v priestoroch v.d. Ďumbier, Družstevná 
5, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Špecialista 
technológ v 
potravinárskej 
výrobe(1)

PROTEIN SLOVAKIA 
a.s.(Priemyselná 1 , 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: +421 905 495 459, e-mail: 
proteinslovakia@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; výroba hovädzieho kolagénu (vláknitý a práškový), 
laboratórna kontrola produktov,   
nutná prax na obsluhu strojov na výrobu kolagénu a prax pri výrobehovädzieho 
kolagénu

Šéfkuchár(1) Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, 
a.s.(Vyšná Boca, 03234)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a výdaj jedál  

potrebná samostatnosť, lojalita, ochota pracovať v prípade potreby nadčas, 
zodpovednosť, komunikácia, organizovanie a plánovanie práce, tímová práca, 
tvorivosť
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