
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.06.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 08.06.2018 o 06:42

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administratívny 
pracovník (Back 
office) (1)

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

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

za mesiac (od 
580)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - administratíva (vybavovanie telefonickej a mailovej 
komunikácie)  
- podpora obchodného oddelenia  
- fakturácia (spolupráca s účtovníčkou)  
- komunikácia s odberate mi a dodávate mi

Animátor 
vo ného času (1)

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

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

za hodinu (do 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kreatívne tvorenie programu pre deti, organizovanie 

aktivít pre deti, vymýš anie súťaží, tvorivých dielní...  
Vhodní UoZ: evidovaní na ÚPSVR min. 6 mesiacov, do 29 rokov

Asistent 
obchodného 
vedúceho (5)

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

Lucia Gáliková (tel.: 
+421918626427, e-mail: 
asistentgalikova@gmail.com)

za mesiac (od 
600)

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

Asistent/ka pre 
administratívu a 
účtáreň (1)

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

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

za hodinu (od 
3,5) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj chovate ských potrieb aj živého, komunikácia so 
zákazníkmi, vedenie agendy,  
precízna práca, samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa, pokladňa,  
znalosť JU, fakturácie, administratíva, DPH, cestovné príkazy, korešpondencia
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Asistent/ka pre 
zahraničný 
obchod a export 
(1)

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

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

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie objednávok od zahraničných zákazníkov, 
fakturácia, logistika, činnosti v marketingu, vedenie administratívnej agendy,   
samostatnosť, kreativita, pozitívne myslenie, iniciatíva, ve mi dobré komunikačné, 
organizačné  a analytické schopnosti, znalosť anglického jazyka aktívne, príprava a 
vedenie prezentácie na úrovni medzinárodného obchodu  
znalosť vedenia administratívnej agendy, fakturácie, skladového hospodárstva, 
dobré organizačné schopnosti, povinnosti aj pod časovým tlakom

Automechanik 
(2)

JAPETEK 
s.r.o.(Liptovská 
Porúbka 449, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: 0905 356 900, e-mail: 
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v autoservise

Automechanik 
(3)

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

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

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Automechanik - 
autoklampiar (2)

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

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

za mesiac (od 
700)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava motorových vozidiel osobných aj úžitkových

Automechanik, 
autoklampiar, 
autoelektrikár, 
mechanik (7)

GTB a.s.(SNP 1, 033 01 
Liptovský Hrádok, )

(tel.: 044/523 16 52, e-mail: 
beata.blaskova@gtb.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Servisné práce nákladných vozidiel; prax výhodou.

Barman/ka (4) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina 1486, 
Pribylina, 03242)

(tel.: 0914 338 324, e-mail: 
gastrotech@hotelpieris.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v bare, starostlivosť o zákazníka.   
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Brúsič náradia 
(1)

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie a výdaj nástrojov a náradia zamestnancom 
výroby.

Brúsič náradia 
(1)

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie pracovného náradia a nástrojov pre výrobu.

CNC 
programátor (1)

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

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Chladiar 
klimatizačných a 
chladiacich 
zariadení (1)

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

(tel.: 0918 668 684, e-mail: 
droppam@mdair.sk)

za mesiac (od 
790)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie elektrických, chladiarenských prác na 
klimatizačných a chladiacich zariadeniach.  
Osvedčenie/ certifikáty: elektrika, SZCHKT; vodičský preukaz min. sk. B

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

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

za mesiac (od 
620)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov

Dátum nástupu: 15.06.2018 ; Upratovanie izieb, apartmánov a spol. priestorov.

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

(tel.: 044/5207 712, e-mail: 
kariera@grandcastle.sk)

za mesiac (od 
490)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných a 

ostatných používaných priestorov v ubytovacích zariadeniach, dodržiavanie 
hygienických štandardov, pranie postelnej bielizne, reštauračných obrusov, ...

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

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; chyžná  

plat od 600€ + bonusy

Chyžná (2) Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, a.s.(Hotel 
Repiská 0, 
Demänovská Dolina, 
03251)

(tel.: 0918 777 333, e-mail: 
riaditel@repiska.sk)

za mesiac (od 
450)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie v hotelových izbách, spoločné priestory a pod.

Chyžná (2) Tatry mountain 
resorts, a.s.(Hotel 
Pošta**** 72, 
Demänovská Dolina, 
03101)

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

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie, čistenie a dezinfekcia hotelových izieb a 
ostatných pridelených priestorov, starostlivosť o zverené izby, vrátane výmeny 
poste . bielizne atď. Práca aj cez víkendy a sviatky. Práca na hlavný pracovný 
pomer.
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Chyžná (3) SLOVAK PROPERTY 
GROUP, a.s.(Roveň 
215, Podtureň, 03301)

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - udržiavanie čistoty a poriadku v autokempingu  
- kompletné upratovanie 20 štandardných chatiek a nieko kých štýlových chatiek  
- zabezpečiť dostatok čistého prádla  
- udržiavanie čistoty sociálnych zariadení   
- dopĺňanie hygienických potrieb

Chyžná (3) SOREA spol. s 
r.o.(HOTEL SOREA 
MÁJ, Liptovský Ján, 
03203)

(tel.: 09018 665 481, 0918 665 400, 
044/5208 901, 044/5208913, e-
mail: mzdymaj@sorea.sk, 
riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, 

spoločenských priestorov hotela, dodržiavanie hygienických štandardov

Chyžná - Jasná, 
Hotel 
Ostredok*** (2)

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

Dušan Hrúza (, e-mail: 
prevadzka@ostredok.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ***, Demänovská Dolina, Jasná príjme na 
TPP chyžnú/gazdinú. Hodinová mzda + mesačne odmeny za pracovný výkon. 
Mzda/mes. od 500 vyššie. Celoročná prevádzka (zimná-letná sezóna). Práca 
vykonávaná v čistom a suchom prostredí hotelových izieb, recepcie, wellness. 
Možnosť ubytovania zdarma priamo v hoteli + iné benefity.

Cukrár/cukrárka 
(2)

TATRAPEKO, 
a.s.(Fabriky 51, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ivona Uhliarová (tel.: 
+421908915829, fax: 
044/5222360 ,tel., e-mail: 
iuhliarova@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava cukrárskych výrobkov, polotovarov, čajového 
pečiva

Cukrár/cukrárka 
(2)

TATRAPEKO, 
a.s.(Fabriky 51, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ivona Uhliarová (tel.: 
+421908915829, fax: 
044/5222360 ,tel., e-mail: 
iuhliarova@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava cukrárskych výrobkov, polotovarov, čajového 
pečiva

Cukrár/ka (2) Pralinka+, 
s.r.o.(Cintorínska 62, 
Liptovský Mikuláš, 
03104)

(tel.: 0905 668 529, e-mail: 
info@pralinka.sk)

za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov

Cukrár/ka (5) TATRAPEKO, 
a.s.(Liptovský Hrádok , 
03301)

(tel.: 0908 915 829, e-mail: 
iuhliarova@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava cukrárskych polovýrobkov, polotovarov a 

hotových výrobkov, zdobenie tort. Miesto výkonu práce: Fabriky č. 51, 033 01 Lipt. 
Hrádok  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri 
výrobe potravín a manipulácii s nimi- výhodou
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Dispečer v 
medzinárodnej 
doprave (1)

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

Mgr. Lucia Gočová (tel.: 
+421911095062, fax: 
+421445231710, e-mail: 
lucia@hosko.eu)

za mesiac (od 
650) Stredné odborné 

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

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

Dojič/ka (1) Farma Východná 
p.d.(Východná 465, 
03232)

(tel.: 0903 527 475, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje, 
starostlivosť o poriadok v dojárni. Prax vítaná. Pracovný čas: 4:00- 8:00, 12:00- 
16:00, 20:00- 24:00

Dojič/ka (1) Farma Východná 
p.d.(Východná 465, 
03232)

(tel.: 0911 407 497, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje, 
starostlivosť o poriadok v dojárni.

Dojič/ka (2) AGRIA Liptovský 
Ondrej a.s.(Liptovský 
Ondrej 126, 032 04, 
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0903 635 082, 0445474813, e-
mail: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha kruhovej dojárne  

Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Elektrikár (2) HACO, a.s.(1.mája 
1850, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

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

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Elektrikár 
klimatizačných, 
chladiacich a 
vzduchotechnický
ch zariadení (1)

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

(tel.: 0918 668 684, e-mail: 
droppam@mdair.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie elektrických prác na klimatizačných, 
chladiacich zariadeniach a vzduchotechnických zariadeniach.  
Osvedčenia/ certifikáty: elektrika, SZCHKT  
mzda: od 900 EUR do 1100 EUR spolu (základná zložka + pohyblivá zložka) + 
koncoročné odmeny + iné benefity
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Elektroinžinier 
projektant (1)

EUB, s.r.o.(Priehradná 
1690/30, Liptovský 
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 434 347, e-mail: 
kuban@eub.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; projektovanie sietí vysokého a nízkeho napätia, inžinierska 
činnosť súvisiaca s vybavením stavebného povolenia projektovaných stavieb  
potrebné elektrotechnické vzdelanie s maturitou  
orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom zákone,  
potrebná znalosť programu AutoCad,  
vodičský preukaz typu B,  
záujem o osobný rozvoj, elektrotechniku, informačné technológie, prácu s uďmi a 
cestovanie vrámci SR  

Elektromechanik 
(1)

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

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

za hodinu (od 
4,21)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava a údržba strojov a strojných zariadení a zariadení 
nevyhnutných pre chod výroby v oblasti slabo a silnoprúdovej so skúškou pod a § 21 
alebo § 23 a násl. prísl. zákona, v oblasti údržby automatizačnej techniky, 
pneumatických a hydraulických zariadení

Elektromontér 
(1)

EUB, s.r.o.(Priehradná 
1690/30, Liptovský 
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 343 347, e-mail: 
kuban@eub.sk)

za hodinu (od 
4,4) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážna činnosť na zariadení vysokého a nízkeho 
napätia,  
orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom zákone

Elektromontér 
(2)

BELLA - ELEKTRO, 
s.r.o.(Borbisova 2/417, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Vladimír  Bella (tel.: 
+421910649135, e-mail: 
montaze@bellaelektro.sk)

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalácie - elektromontáže.

Elektrotechnik - 
stavebný a 
prevádzkový 
elektrikár (10)

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

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

za mesiac (od 
567)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ukončené stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v 
študijnom odbore elektrikár.  
Miesto výkonu práce - celá SR.  
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Expedient/ka (4) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 888 234, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie výrobkov, expedovanie na rozvozné linky, 
nahrávanie dodacích listov

Exportný 
manažér (1) Ing. Ľubomír Čupka  

TATRAPET, export-
import,chovate ské 
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; získavanie nových zákazníkov a starostlivosť o stálych 
zákazníkov v zahraničí, činnosť marketingu, vedenie administratívnej agendy, 
príprava a účasť na zahraničných ve trhoch a výstavách, obchodné vyjednávanie, 
prezentačné a predajné techniky, pravidelné spracovanie a vyhodnotenie analýz 
(predaja, trhov, médií, ...), vypracovanie ponúk a prezentácií,  
znalosť obchodných techník, vedenie agend, ve mi dobré organizačné schopnosti a 
zvládanie plnenia pracovných povinností aj pod časovým tlakom,  
samostatnosť, kreativita, pozitívne myslenie, iniciatíva, ve mi dobré organizačné-
komunikačné a analytické schopnosti, vysoká schopnosť obchodného vyjednávania a 
rokovania na medzinárodnej úrovni, príprava a vedenie prezentácie na úrovni 
medzinárodného obchodu, znalosť základných geografických štruktúr

Fakturantka pre 
tuzemsko a 
zahraničie (1)

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

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

za mesiac (od 
600) 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 ; spracovanie a vystavovanie faktúr a súvisiacich 
dokumentov, komunikácia so zákazníkmi, vedenie agendy,   
spracovanie a vystavovanie faktúr aj zahraničných, samostatnosť, zodpovednosť, 
pokladňa, vedenie admin. agendy, skladové hospodárstvo, korešpondencia aj v AJ,  
potrebná znalosť fakturácie, administratíva, DPH
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Finančný 
manažér - Orava 
(1)

Tatiana 
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Nábor udí, vedenie a zodpovednosť za ich výkony. 
Nadštandardné odmeny, vzdelávanie zadarmo, príspevok na kanceláriu. Prvý rok 
garantovaná odmena 1 200 eur mesačne.

Gastroenterológ - 
Liptovská NsP, 
Liptovský 
Mikuláš (2)

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

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

za mesiac (od 
2098) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára - špecialistu v odbore gastroenterológia

Hematológ a 
transfuziológ - 
Liptovská NsP (2)

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

Mgr. Iveta Ivanková (tel.: 
+421445563526, e-mail: 
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac (od 
1140) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca lekára na HTO

Hematológ, 
transfuziológ - 
LNsP Liptovský 
Mikuláš (2)

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

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

za mesiac (od 
2098) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; výkon špecializovaných pracovných činností preventívnej a 
liečebnej starostlivosti na pracovisku hematológie a transfúziológie

Hlavný kuchár 
(1) SLOVAK PROPERTY 

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

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
9)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava kvalitného jedla pod a dohodnutého plánu   
- zaškolenie pomocného personálu  
- kalkulácia jedál  
- objednávanie, preberanie a kontrolovanie dodaného tovaru  
- zabezpečiť výdaj jedla   
- dodržiavanie haccp a hygieny v kuchyni  
- vykonávanie pravidelných inventúr
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Hlavný účtovník 
(1)

Player, s.r.o.(M. Pišúta 
919/2, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 044/3240708, e-mail: 
info@iplayer.sk)

za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva, 
organizácia práce v účtarni, vedenie a koordinovanie práce junior účtovníka, 
účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberate ské/ 
dodávate ské faktúry a pod.), vypracovávanie daňových priznaní, DPH, DPPO, 
DMV, príprava súhrnných a kontrolných výkazov, inventarizácia záväzkov, 
poh adávok a majetku, vyúčtovanie pracovných ciest, zabezpečenie komunikácie s 
daňovým úradom, auditórmi a ostatnými inštitúciami, vypracovávanie pravidelných 
mesačných, štvrťročných a ročných účtovných závierok, príprava štatistických 
výkazov a podkladov pre potreby auditu a daňového poradenstva, pripravovanie 
podkladov pre reporting nadriadenému a vypracovávanie analýz a správ pod a 
požiadaviek vedenia spoločnosti, pripravovanie podkladov pre vypracovávanie 
ratingových hodnotení (banky)

Hotelový 
recepčný (1)

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

(tel.: 0918 665 481, 044/520 8901, 
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od 
576)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod recepcie  
jazykové schopnosti vítané

Hotelový 
recepčný (2)

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

(tel.: 0944 273 224, e-mail: 
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovanie hostí, agenda rezervácií, obsluha hostí, iné

Hotelový 
recepčný/
recepčná Jasná, 
Hotel 
Ostredok*** (2)

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

Dušan Hrúza (, e-mail: 
prevadzka@ostredok.sk)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel Ostredok ***, Demänovská Dolina, Jasná príjme na 
TPP recepčného/recepčnú. Hodinová mzda + mesačné odmeny za pracovný výkon. 
Celoročná prevádzka (zimná-letná sezóna). Práca vykonávaná v čistom a suchom 
prostredí recepcie, wellness. Možnosť ubytovania zdarma priamo v hoteli + iné 
benefity.  
Pracovná náplň:  
- zabezpečenie chodu recepcie;  
- komunikácia s hosťami;  
- ubytovanie a odubytovanie hostí;  
- poskytovanie informácií hosťom;  
- udržiavanie poriadku na pracovisku;  
- program Horec.

Inštalatér (15) MADMAZEL, s. r. 
o.(1.mája 1207/2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

za hodinu (od 
2,759)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatér  

inštalácie vody, kúrenia  
práca s výkonom práce pre celú SR
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Inštalatér (15) MEDVE, s.r.o.(Pišúta 
4010, Lipt. Mikuláš, 
03101)

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

za hodinu (od 
2,759)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatér  

inštalácie vody, kúrenia  
práca s výkonom práce pre celú SR

Inštalatér (50) MEDVE, s.r.o.(Pišúta 
4010, Lipt. Mikuláš, 
03101)

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

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; inštalácia vody, kúrenie  

miesto výkonu práce: celá SR

Inštalatér (8) MADMAZEL, s. r. 
o.(1.mája 1207/2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

za hodinu (od 
2,759)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatér  

inštalácie vody, kúrenia  
práca s výkonom práce pre celú SR  
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 09.02.2018 o 09:00 hod. v 
zasadačke č. 101

Kaderník/čka (4) Damaq, s.r.o.(Nám. 
mieru 1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 920 085, e-mail: 
info@phoenixq.eu)

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pánsky, dámsky, detský kaderník/čka  

Pracovný čas: 9:00- 20:00- krátky- dlhý týždeň  
Výučný list v odbore, popr. rekvalifikačný akreditovaný kurz

Kontrolór strojov 
(1)

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

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie kontroly kvality, funkčných testov a meraní 
na hydraulických lisoch a nožniciach.  
Dokumentovanie vykonaných kontrol strojov - control reporty a fotky.  
Spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných postupov, ktoré 
minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb.

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za mesiac (od 
576) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

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

10



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.06.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 08.06.2018 o 06:42

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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

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

za mesiac (od 
900) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Kozmetik/čka, 
nechtový dizajn, 
pedikér/ka (1)

Mgr. Marta 
Tkáčová(Smrečianska 
670, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0911 388 794, e-mail: 
tkacova.m@centrum.sk)

za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kozmetické služby, kompletné ošetrenie tváre- ručné, 
prístrojové, masáže tváre a dekoltu, depilačné služby, úprava obočia, manikúra a 
nechtový dizajn, líčenie na rôzne príležitosti. Ukončený kozmetický kurz, príp. iný 
súvisiaci s kozmetikou ; komunikatívnosť, záujem o profesiu.

Krajčír/ka (1) APZ Liptovský 
Hrádok, n.o.(J. 
Martinku 877, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

(tel.: 0918 343 762, e-mail: 
janabadanova@gmail.com)

za mesiac (od 
218)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie bytových doplnkov, konfekcie, výroba darčekových 
predmetov; kreativita, ústretovosť, tvorivosť. Pracovná pozícia je vhodná pre UoZ 
so ZP.  

Krajčírka (1) KJ company s.r.o.(1. 
mája 90/25, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Katarína Vevericová (tel.: 
+421905611280, e-mail: 
katarina.vevericova@gmail.com)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; úpravy spoločenských šiat a taktiež svadobných šiat

Kuchár (1) 3 M spol.s r. o.(Bodice 
41, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Michal Macko (tel.: 
+421911897010, e-mail: 
manager@umackov.sk)

za mesiac 
(700 - 800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; Príprava polievok, šalátov, studenej kuchyne, teplých 
jedál, príloh na bufetové stoly.

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

PhDr. Marcel Gemza (tel.: 
+421903998758)

za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

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

Kuchár (1) Garnet Peers, 
s.r.o.(Pod Stráňou 338, 
Liptovský Ján, 03203)

Bc. Zuzana Marešová (tel.: 
+421903473333, e-mail: 
prevadzkar@garnetpeers.com)

za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a výdaj jedál pre ubytovaných hostí penziónu

Kuchár (1) Liptovské dvory, 
s.r.o.(Jánska dolina 
438, Liptovský Ján, 
03203)

Branislav Bahleda (tel.: 
+421917160266, e-mail: 
info@liptovskydvor.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál teplej a studenej kuchyne pod a pokynov a 
štandardov prípravy jedál. Starostlivosť o čistotu v kuchyni a dodržiavanie 
hygienických noriem.  
Hmotná zodpovednosť za zverený inventár.
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Kuchár (2) PROFI CATERING 
s.r.o.(Námestie 
oslobodite ov 85/21, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

za mesiac 
(1100 - 1400)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

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

Kuchár (3) SLOVAK PROPERTY 
GROUP, a.s.(Roveň 
215, Podtureň, 03301)

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
7)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava kvalitného jedla pod a dohodnutého plánu   
- objednávanie, preberanie a kontrolovanie dodaného tovaru  
- zabezpečenie výdaja jedla   
- dodržiavanie haccp a hygieny v kuchyni

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (10)

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

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

za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; nutná prax v hoteloch rovnakej kategórie, alebo v 
zahraničí,  
prax v hoteli **** alebo v hoteli *****, ovládanie etnickej kuchyne - ruskej, 
ukrajinskej, litovskej, francúdzkej, znalosť ruského a anglického jazyka na 
komunikatívnej úrovni  

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (2)

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

(tel.: 0944 273 224, e-mail: 
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál, starostlivosť o obchod a prevádzku 

kuchyne, iné  

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (3)

MARINA LIPTOV, a. 
s.(Bobrovník 140, 
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail: 
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a jedálneho lístka,  

potrebný zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Kuchár - Jasná, 
Hotel 
Ostredok*** (1)

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

Dušan Hrúza (, e-mail: 
prevadzka@ostredok.sk)

za hodinu (od 
8)

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 - LNsP 
Liptovský 
Mikuláš (2)

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

Mgr. Iveta Ivanková (tel.: 
+421445563526, e-mail: 
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac (od 
576)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v nemocničnej stravovacej prevádzke
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Kuchár v hoteli 
Barbora Vyšná 
Boca (2)

Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, a.s.(Hotel 
Barbora 1, Vyšná Boca, 
03234)

Mgr. Eva Čičmancová (tel.: 
+421918779110, e-mail: 
riaditel@hotelbarbora.sk)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupráca pri vytváraní jedálneho lístka. Kalkulácia cien 
používaných ingrediencií a stanovenie optimálnych cenových relácii pre jedálny 
lístok. Dodržiavanie správnych technologických a kvalitatívnych postupov pod a 
európskych štandardov a dodržiavanie predpisov HACCP. Príprava technologicky 
a vedomostne náročnejších jedál. Zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál. 
Organizovanie práce pomocných síl v kuchyni. Doh ad nad správnym aranžovaním 
a estetikou podávaných jedál. Zodpovednosť za skladové zásoby surovín a ich 
objednávanie.

Kuchár-
gastronomický 
dizajnér (1)

Ivanove Minútky, s. r. 
o.(1. mája 1959/23, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0940 801 075, e-mail: 
ivanoveminutky@gmail.com)

za mesiac (od 
480) Stredné odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; food design (gastronomický dizajn), varenie, príprava pre 
fotografa,   
potrebná prax v zahraničí ako kuchár  
potrebný certifikát kuchára 4 kategórií, certifikát su-šefa (kuchár 5 kategórií)

Kuchár/-ka (1) Intergal EU, 
s.r.o.(Nám.mieru 3, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný kuchár, menu kuchár, minútky.

Kuchár/ka (1) DEMS spol. s 
r.o.(Liptovský Ján 
2067, 03203)

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár a práce s tým súvisiace

Kuchár/ka (1) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina 1486, 
Pribylina, 03242)

(tel.: 0914 330 030, e-mail: 
gastro@hotelpermon.sk)

za mesiac (od 
576)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš 
dňa 07.02.2018 o 09:00 hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.  
  

Kuchár/ka (1) PÁVIK, s.r.o.(Za 
Havlovci 4637/3, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0918 465 793, e-mail: 
pavnicapeter@gmail.com)

za hodinu (od 
5,17)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka (1) Royal care, n. 
o.(Vitálišovce 701, L. 
Mikuláš, 03104)

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

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Porcovanie a výdaj stravy, udržiavanie čistoty a poriadku v 
kuchyni, príprava raňajok, desiatej a olovrantov.  
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Kuchár/ka (1) Stredná odborná škola 
polytechnická(Demäno
vská cesta 669, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Gabriela Štefaničiaková 
(tel.: +421905188112, e-mail: 
rzdemanovka@polytechnika.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka v kuchyni, vedenie kuchyne, varenie.  
Potrebný výučný list v odbore, zdravotný preukaz.

Kuchár/ka (2) Emil Hruboš 
PENZION 
BOROVEC(Ve ké 
Borové 118, Ve ké 
Borové, 02732)

(tel.: 0903 622 908) za hodinu (od 
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJ- 
výhodou

Kuchár/ka (3) ČEMMA, 
s.r.o.(Demänovská 
dolina 76, 03251)

(tel.: 0907 524 783, e-mail: 
hotel.liptov@gmail.com)

za mesiac (od 
480)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka, 
mäsiar (6)

Liptov Food(Uhorská 
Ves 164/, 03203)

(tel.: 0901 713 945, e-mail: 
liptovec@liptovec.sk)

za mesiac (od 
480)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava suroviny na spracovanie, balenie hotových 
výrobkov. Pracovný čas: 6:00- 14:00, 14:00- 22:00

Kurátor/správca 
Galérie 
Kolomana Sokola 
(1)

Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa v 
Liptovskom 
Mikuláši(Tranovského 
3, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Alena Chebeňová (tel.: 
+421445522758, e-mail: 
lgpmb@vuczilina.sk)

za mesiac (od 
564) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; Ide o hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas 
materskej a rodičovskej dovolenky:  
- príprava koncepcie výstavnej činnosti,   
- spolupráca s výtvarnou obcou,   
- realizácia dočasných výstav galérie a reinštalácie stálych expozícii,  
- spracovanie tlačových správ  k výstavám a kurátorských textov,  
- realizácia publikačnej činnosti,  
- spolupráca s dokumentátorom, výstavným technikom a manažérom výstav pri 
realizácii výstav,  
- výber diel na kompletné reštaurovanie v spolupráci s reštaurátorom,  
- predkladanie návrhov na nákup diel v zmysle akvizičného plánu galérie,  
- vyh adávanie a zabezpečovanie mimorozpočtových zdrojov financovania svojej 
činnosti,  
- zabezpečovanie chodu Galérie Kolomana Sokola (GKS),   
- vedenie dokumentácie návštevnosti GKS,  
- spolupráca s galerijným pedagógom pri kultúrno – výchovnej činnosti,  
- predkladanie návrhov na výstavný plán,   
- spolupráca so správcom budov a mestom Liptovský Mikuláš pri odstraňovaní 
prípadných závad na budove GKS,
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Lakovač (1) HACO, a.s.(1.mája 
1850, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Lakýrnik (3) T E S L A  Liptovský 
Hrádok a.s.(Pálenica 
53/79, Liptovský 
Hrádok, 03301)

(tel.: 0903 629 067, e-mail: 
ziskova.monika@teslalh.sk; 
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od 
4)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lakovanie dielov na práškovej striekacej linke, tmelenie a 
brúsenie nerovností pred lakovaním.  
Zodpovedný a proaktívny prístup k práci, svedomitosť a manuálna zručnosť, čítanie 
výkresovej dokumentácie, tmelenie a brúsenie nerovností pred lakovaním, prax na 
pozícii lakýrnik na práškovej linke.

Lekár - internista 
(3) Liptovská nemocnica s 

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

Mgr. Iveta Ivanková (tel.: 
+421445563526, e-mail: 
ivankova@nsplm.sk)

za mesiac (od 
1140) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára na internom oddelení.

Lesný robotník- 
lesopestebná 
činnosť (1)

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

(tel.: 0948 277 669, e-mail: 
bemich@zoznam.sk)

za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce.

Lisovač - 
operátor pri 
lisovacom stroji 
(3)

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
3,87)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie lisovacej linky,  
- výmena nástrojov v lisovacích linkách pod a druhu výrobku,  
- nastavovanie lisu a rovnačky na ovládacích paneloch pod a daného druhu 
výrobku,  
- vypnutie/zapnutie lisovacej linky,  
- kontrolovanie kvality hotových výrobkov,  
- odloženie vzniknutého odpadu z lisovania.

MASÉR, 
pracovník 
wellness centra 
(1)

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

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

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulú prevádzku hotelového wellness centra 
a zodpovedá za poskytovanú úroveň služieb.  
- Vykonáva masáže a relaxačné procedúry hotelových hostí,    
- Dbá o starostlivosť a spokojnosť zákazníkov.  
- Podie a sa na upratovaní priestorov wellness centra.  
- Vykonáva plavčíka, keď nemasíruje (doh ad nad kúpajúcimi sa a nad 
dodržiavaním prevádzkového poriadku, v prípade úrazu poskytnutie prvej pomoci)  
- Stieranie vody v okolí bazéna a sáun a úprava lehátok.
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Majster vo 
výrobe (2)

CS print, s.r.o.(SNP 
304, Liptovský Hrádok, 
03301)

(tel.: 0911 185 730, e-mail: 
info@csprint.sk)

za mesiac (od 
900) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný čas: 6:00- 14:00, 14:00- 22:00, 22:00- 6:00

Manažér 
obchodu a 
predaja (1)

Martin Rybák(I.mája  
17, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Martin Rybák (tel.: 
+421944277293, e-mail: 
rybak.martin@exclusive.uniqa.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Aktívne vyh adávanie,   

- oslovovanie zákazníkov,   
- dojednávanie zmluvných podmienok,   
- uzatváranie zmlúv,   
- konzultácie so zákazníkom,   
- príprava zadaní pre manažéra,   
- prezentácia a odovzdanie produktu,   
- aktívna spolupráca, čoho je výsledkom spokojný zákazník.

Masér/ka (2) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina 1486, 
Pribylina, 03242)

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

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie procedúr. Vyučený v odbore, špecializácia- 
certifikáty na masáže: klasická, medová, masáž lávovými kameňmi, lymfodrenáž, 
havajská masáž Lomi- lomi

Masérka 
tradičnej thajskej 
masáže (2)

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

(tel.: 0940 740 061, e-mail: 
katarinasabova5@gmail.com)

za mesiac (od 
500)

Základné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Masérka tradičnej thajskej masáže  
potrebný diplom tradičnej thajskej masáže absolvovaný v thajsku  
potrebná 2. ročná prax

Miesič (6) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 984 624, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
490)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín na výrobu, manipulačné práce pri 
spracovaní cesta, obsluha výrob. zariadení, zabezpečenie plynulého chodu výrob. 
procesu, príprava hotových výrobkov na expedíciu.
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Mliekarenský 
výrobný 
operátor/ka (28)

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

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

za hodinu (od 
3,17)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava a spracovanie suroviny na potravinárskej linke s 

cie om výroby kvalitných hotových výrobkov, obsluha výrobných zariadení, 
manuálna práca so surovinou a výrobkom,  
nutné poznať základné hygienické štandardy a dodržiavať vysokú úroveň osobnej 
hygieny,   
samostatnosť, ochota pracovať a zodpovednosť za zverenú úlohu, zodpovednosť, 
zručnosť, dôslednosť a spo ahlivosť

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž strojov na výrobnej linke.

Montážny 
pracovník (2)

ALARMA s.r.o.(Nová 
4462/5, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Martin Lehotský (tel.: 
+421904521540, e-mail: 
alarma@alarma.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž elektroinštalácií a kabeláží pre slaboprúdové  

zariadenia, Montáž slaboprúdovych zariadení

Montážny 
pracovník (2)

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž sériových dielov - mechaník a zostáv,  
- pomocné práce.

Montážny 
pracovník 
hydrauliky (1)

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Montážny 
pracovník v 
Liptovskom 
Hrádku (50)

AVV EUROPE 
SERVICES 
s.r.o.(Pálenica  53/79 , 
Liptovský Hrádok, 
03317)

Bc. Lenka Vrtíková (tel.: 
+421915576708, e-mail: 
l.vrtikova@avveurope.com)

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v dvojzmennej prevádzke  

- samostatné vykonávanie úkonov vo výrobnom procese - montáž, vizuálna 
kontrola, testovanie  
- zodpovednosť za pridelenú úlohu v rámci výrobného procesu  
- dodržiavanie technologických výrobných postupov  
- montáž elektronických systémov a káblových zväzkov  
- osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov  
  
Plat: 4,80€/ na hodinu/ netto (bez ubytovania)  
        3,50€/ na hodinu/ netto (s ubytovaním plne hradeným agentúrou)

Montážny 
pracovník, 
čalúnnik (2)

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

(tel.: 044/286 1057, e-mail: 
intertechnic@intertechnic.sk)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; jednoduchá montáž dielov do kancelárskych stoličiek, 

kompletizácia sedákov a chrbtových opierok kancelárskych stoličiek,  
po úvodnom zaškolení schopnosť pracovať samostatne, zodpovednosť a dôslednosť s 
dôrazom na kvalitu práce
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Montážny 
robotník (21)

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

(tel.: 044/5202522, e-mail: 
hrslovakia@svi.sk)

za hodinu (od 
3,2)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a testovanie elektronických systémov a káblových 
zväzkov, osádzanie súčiastok do dosiek plošných spojov.  
Základná zložka mzdy 3,20 – 5,00 Eur/hod. + variabilná zložka do 20 % 
výkonnostné odmeny + iné bonusy

Montér 
kanalizácií, 
vodovodov a 
plynovodov 
(potrubár) (4)

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

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

za hodinu (od 
2,759)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia vody, kúrenia. Vodičský preukaz sk. B  

  

Murár (10) MK building(V luhoch 
346/6, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0911 493 963, e-mail: 
mkbuildingsro@gmail.com)

za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce

Murár (2) JAPETEK 
s.r.o.(Liptovská 
Porúbka 449, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: 0905 356 900, e-mail: 
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pri realizácií malých stavieb

Murár (4) Občianske združenie 
dobrej vôle(Magdalény 
Zai 1, Liptovský 
Hrádok, 03301)

(tel.: 044/5207 712, e-mail: 
kariera@grandcastle.sk)

za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Odborný pracovník:                                                                                                                                                                                                                                
- Odborné murárske práce  
- Sanácia a obnova hradných ruín a podhradia  
- Pokrývačské práce  
- vykonávanie prác na základe pokynov zamestnávate a

Murár, murár-
obkladač (2)

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

(tel.: 0908526642, e-mail: 
gejdos.jozef@gevos.sk)

za hodinu (od 
5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Murár-obkladač  
potrebné vodičské oprávnenie B  

Murár-obkladač 
(2)

GEVOS, 
s.r.o.(Gálovany 162, 
03211)

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

za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; murár, murár- obkladač
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Nastavovač a 
obsluha 
kovoobrábacích 
strojov inde 
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail: 
ziskova.monika@teslalh.sk; 
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od 
4,26)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC 
ohýbanie,  
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej 
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,  
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač, 
mechanik NC strojov,  
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,  
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,  
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,  
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)  

Nastavovač a 
obsluha 
kovoobrábacích 
strojov inde 
neuvedený (5)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail: 
ziskova.monika@teslalh.sk; 
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od 
4,26)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC strojov, Operátor výroby - NC 
ohýbanie,  
programovanie a obsluha NC stroja, ohýbanie súčiastok pod a predloženej výrobnej 
dokumentácie na ohýbacích lisoch TRUMPF,  
potrebné strojárske vzdelanie v obore obrábač kovov, mechanik nastavovač, 
mechanik NC strojov,  
obsluha dierovacích strojov TRUMPF,  
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,  
schnopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,  
práca v 2-zmennej prevádzke (12 hodinové zmeny)  

Nástrojár - 
nastavovanie, 
údržba a oprava 
nástrojov (3)

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
4,13) 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 ; - nastavovanie nástrojov, strojov, zariadení a ich kontrola,  
- odha ovanie a upozorňovanie na možný vznik porúch na nástrojoch na výrobných 
zariadeniach,  
- prestavenie a zoraďovanie nástrojov,  
- pripravovanie valcovacích častí linky,  
- monitorovanie a diagnostika stavu nástrojov v procese údržby,  
- údržba, čistenie a oprava nástrojov,  
- nahodenie, zhodenie nástroja,  
- kontrolovanie nástroja zo zariadenia,  
- upravovanie náhradných dielov do nástroja
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Obchodník s 
realitami (1)

agentúra alpia s. r. 
o.(Hviezdoslavova 
1871/2, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Anna Ogoreková (tel.: 
+421918393399, e-mail: 
anna.ogorekova@realityalpia.sk)

za mesiac (od 
480) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; V rámci rozširovania našej úspešnej realitnej spoločnosti, 
obsadzujeme pracovnú pozíciu realitný maklér. Ako novému uchádzačovi Vám 
poskytneme kompletné zaškolenie a pracovné postupy, aby Váš nástup do práce bol 
čo možno najhladší. Naučíme Vás organizovať si svoj čas, komunikovať s klientmi, 
rôzne predajné techniky a mnoho ďalších vecí, ktoré potrebuje každý maklér. Ako 
neustále rastúca spoločnosť ponúkame tým najlepším aj možnosť postúpiť v 
kariérnom rebríčku na viacero manažérskych postov. V prípade Vášho záujmu 
zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list na email: 
recruiting@realityalpia.sk.   
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Obchodný a 
projektový 
manažér (1)

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

Mgr. O ga Kučavíková (tel.: 
+421445476701, e-mail: 
hr@fiving.sk)

za mesiac (od 
690) Stredné odborné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - aktívne vyh adávanie a oslovovanie potenciálnych 
zákazníkov pre odber výrobkov určeného typového radu  
- vyvíjanie aktivít v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti  
- príprava obchodných ponúk do výberových konaní  
- zodpovednosť za prijímanie objednávok od odberate ov, ich potvrdenie a evidenciu 
v systéme  
- systematické vykonávanie prieskumu trhu  
- plánovanie, realizácia a zodpovednosť za realizovaný projekt

Obchodný 
pracovník, 
pokladník - 
Diskont market 
Lipt. Mikuláš (1)

CBA VEREX, 
a.s.(Kuzmányho  1137, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Ivana  Antolová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
antolova@verex.sk)

za mesiac (od 
575)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Obchodný 
pracovník, 
pokladník - 
Diskont market 
MAXIMAX (1)

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

Mgr. Ivana  Antolová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
antolova@verex.sk)

za mesiac (od 
575)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Obchodný 
pracovník, 
pokladník - 
Važec (1)

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

Mgr. Ivana  Antolová (tel.: 
+421445433117, fax: 
+421445526003, e-mail: 
antolova@verex.sk)

za mesiac (od 
575)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.  
Práca vhodná pre ženu aj pre muža.
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Obchodný 
zástupca / 
terminár (2)

LUGAPROFIT, 
s.r.o.(J.D.Matejovie 
542, Liptovský Hrádok, 
03301)

Ľubomír Šintaj (tel.: 
+421905507549, e-mail: 
sintaj@lugaprofit.sk)

za mesiac (od 
300)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; dohodnutie termínov so zákazníkom, servis zákazníkom, 
stretnutia s personalistami a zástupcami firiem

Obchodný 
zástupca, 
dokladač tovaru 
(6)

Liptov Food(Uhorská 
Ves 164/, 03203)

(tel.: 0901 713 945, e-mail: 
liptovec@liptovec.sk)

za mesiac (od 
480)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola, objednávka a doplnenie tovaru na obchodných 
miestach

Oblastný 
manažér - 
Liptovský 
Mikuláš (1)

ENTERPRISE ES, 
s.r.o.(Štúrova 32, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Elena Goldiňaková (tel.: 
+421908988930, e-mail: 
goldinakova@universal.sk)

za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vašou úlohou bude:  
- plnenie obchodných cie ov spoločnosti   
- nábor a výber nových odborných sprostredkovate ov  
- vedenie, motivácia, zaško ovanie a koučing sprostredkovate ov  
- zabezpečenie splnenia stanovených úloh a cie ov  
- budovanie a rozvíjanie obchodných vzťahov v regióne

Obrábač kovov, 
pracovník údržby 
strojov a 
zariadení (1)

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
4,13)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
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).  
- činnosti súvisiace s obrábaním kovov na fréze a sústruhu

Obsluha CNC 
stroja (1)

TEPRON spol. s 
r.o.(Palugayho 1/A,031 
01 Liptovský Mikuláš, )

(tel.: 044/547 49 42, e-mail: 
tepron@tepron.sk)

za mesiac (od 
600)

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

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; obsluha CNC stroja,  
vytvorené na základe projektu pre uchádzačov o zamestnanie od 15-29 rokov, 
vedených v evidencii min. 6 mesiacov
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Obsluha 
autoumyvárne (1) BEST TYRE 

s.r.o.(Palučanská 124, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Benjamin Gabris (tel.: 
+421918469248, e-mail: 
gsautodiely@gmail.com)

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha autoumyvárne

Obsluha 
drevoobrábacích 
strojov (3)

Hilzňa, s.r.o.(Pribylina 
489, Pribylina, 03242)

(tel.: 0907 372 833, e-mail: 
vladimir.klauco@gmail.com)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník drevárskej výroby

Obsluha linky na 
výrobu profilov, 
hob ovaného 
materiálu (1)

Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o.(Pod 
lipami 68, 033 01 
Liptovský Hrádok, 
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od 
2,95)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na výrobu profilov, hob ovanie materiálu,  
plošných lepených dielcov,  
prax v oblasti spracovania reziva výhodou

Obsluha 
práčovníckych 
strojov (1)

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

(tel.: 0905 945 229, e-mail: 
lipra@lipra.sk)

za mesiac (od 
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pranie a manglovanie bielizne, ručné žehlenie bielizne, 
práčovnícky servis  
1 vo né pracovné miesto - vhodné na základe NP - Cesta z kruhu (UoZ vedený v 
evidencii viac ako 12 mesiacov),  
1 vo né pracovné miesto - vhodné na základe NP - Šanca pre mladých (UoZ do 29 
rokov, vedený v evidencii min. 24 mesiacov)  
základná mzda 480€ + príplatky za prácu v noci, So, (prípadne Ne alebo sviatok ak 
vznikne potreba) v zmysle Zákonníka práce + výkonnostné prémie za výkony nad 
predpísanú normu - 0,16 cent/1 kg

Odoberanie a 
balenie výrobkov 
(5)

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - odoberanie a balenie hotových výrobkov od stroja  
- vkladanie výrobkov do baliacej linky  
- vyberanie výrobkov z baliacej linky  
- zodpovedanie za chod baliacej linky  
- ostatné pomocné práce pri lisovaní výrobkov

Opatrovate /ka 
(1)

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

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

za mesiac (od 
680)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská služba v zariadení sociálnych služieb.  

Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/6:00- 18:00/18:00- 6:00
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Opatrovate /ka 
(1)

Domov pre seniorov 
Golden Age(Mincová 
5/, Liptovský Mikuláš, 
03105)

(tel.: 0940 223 700, e-mail: 
info@goldenage.sk)

za mesiac (od 
576)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatné vykonávanie obslužnej a pomocnej práce pri 
klientoch na zdravotnom úseku  
potrebný opatrovate ský kurz

Opatrovate /ka 
(1)

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

(tel.: 0918 420 982, e-mail: 
dss@zavaznaporuba.sk)

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky úkony spojené so starostlivosťou o seniorov a udí 

odkázaných na pomoc druhej osoby. Potrebný opatrovate ský kurz.

Opatrovate /ka 
(2)

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

(tel.: 044/5570 842, e-mail: 
info@royalcare.sk)

za mesiac (od 
435)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie sociálnej služby odkázaným osobám  
zodpovednosť, pracovitosť  
opatrovate ský kurz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti  
požadovaná prax 2 roky

Opatrovate /ka 
seniorov (1)

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

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

za mesiac (od 
480)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov. Potrebný opatrovate ský kurz, 
zdravotná škola.  

Operátor CNC 
(1)

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

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

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Operátor CNC 
páliaceho stroja 
(1)

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC páliaceho stroja (laser).

Operátor skladu 
a výroby (1) Ing. Ľubomír Čupka  

TATRAPET, export-
import,chovate ské 
potreby(Podtatranskéh
o 9/11,, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem/výdaj tovaru, logistika, práca na VZV

Operátor stroja 
na výrobu 
výrobkov z 
plastov (1)

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

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

za hodinu (od 
2,79)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odoberanie, vizuálna kontrola, balenie výliskov z plastu, 
práca s dokumentáciou.
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Operátor vo 
výrobe (10)

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

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

za mesiac 
(545 - 640)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Operátor vo 
výrobe (4) Craemer Slovakia, s. r. 

o.(Priemyselná zóna 
Okoličné, 
Lipt.Mikuláš, 03104)

(tel.: 044/5475956, e-mail: 
karol.babic@craemer.com)

za mesiac (od 
580) Základné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba kovových dielov; kontrola a odber zhotovených 
výrobkov; pomocné práce vo výrobe. Vhodné aj pre UoZ so základným vzdelaním- 
pracovník bude zaučený. Požadujeme ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke s 
možnosťou kariérneho postupu, základná znalosť práce s PC. Životopisy zasielať e-
mailom. 

Operátor výroby 
dosiek plošných 
spojov (20)

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

(tel.: 044/5202522, e-mail: 
jana.vlckova@svi.sk)

za hodinu (od 
3,4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spájkovanie súčiastok do dosiek plošných spojov; znalosť 
elektronických súčiastok, manuálna zručnosť, dobrý zrak Práca na 2 zmeny: I. 
zmena 6:00-14:00; II. zmena: 14:00- 22:00  
Základná zložka mzdy 3,40 – 5,00  Eur/hod. + variabilná zložka do 20 % 
výkonnostné odmeny + iné bonusy

Operátor 
zariadenia na 
výrobu krmív pre 
zvieratá (1)

Po nohospodárske 
družstvo so sídlom v 
Smrečanoch(Smrečany 
, Smrečany, 03205)

Milan Janovčík (tel.: 
+4210445586120, e-mail: 
udolie@isternet.sk)

za hodinu (od 
3,31)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zariadenia na výrobu krmív, obsluha pozberových 

liniek

Operátor/ka 
kožiarskej 
výroby (10)

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

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

za hodinu (od 
3,24)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení na Mokrej dielni, pri 

predúprave hovädzích a klokaních usní.
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Operátor/ka 
kožiarskej 
výroby (30)

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

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

za hodinu (od 
3,24)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení na Mokrej dielni, pri 

predúprave a úprave hovädzích a klokaních usní

Opravár (2) AGRIA Liptovský 
Ondrej a.s.(Liptovský 
Ondrej 126, Liptovský 
Ondrej, 03204)

(tel.: 0905 488 513, 0445474813, e-
mail: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava áut, traktorov, závesného náradia  
Miesto výkonu práce: Dielňa Beňadiková

Ošetrovate  HD 
(2)

AGRIA Liptovský 
Ondrej a.s.(Liptovský 
Ondrej 126, 032 04, 
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0903 635 082, 0445474813, e-
mail: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie HD v maštali alebo na pastve  

Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Ošetrovate  
hospodárskych 
zvierat (1)

AGRONOVA Liptov, 
s.r.o.(Prosiek , 03223)

(tel.: 0902 080 998, e-mail: 
agronova@citycom.sk)

za mesiac (od 
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate  hospodárskych zvierat  
ošetrovanie a starostlivosť o dojnice, kŕmenie hospodárskych zvierat, práca s 
mechanizáciou (traktor, závesné a prívesné zariadenia, nakladač, ..)  
potrebné vodičské oprávnenie typu B a T

Ošetrovate  
hospodárskych 
zvierat (1)

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

(tel.: 0903 527 475, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate  hospodárskych zvierat  
staroslivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali  
potrebný vodičský preukaz T + nakladače

Ošetrovate  
hospodárskych 
zvierat (1)

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

(tel.: 0903 527 475, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate  hospodárskych zvierat, starostlivosť o zvieratá, 
preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali.

Ošetrovate  
hospodárskych 
zvierat (1)

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

(tel.: 0911 407 497, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate  hospodárskych zvierat, starostivosť o zvieratá, 
preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok v maštali. Pracovný čas: 6:00- 18:30; 
18:00- 6:30. VP sk. T+ nakladače

Ošetrovate /ka 
teliat (1)

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

(tel.: 0911 407 49, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola zdravotného stavu zvierat, kŕmenie a napájanie 
teliat, nastie anie slamy, umývanie nádob, dodržiavanie poriadku.  
Pracovný čas: od 4:00 hod. do 8:00 hod., od 16:00 hod. do 20:00 hod. Prax vítaná.
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Peciar (3) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0907 984 624, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
490)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zoraďovanie a príprava jednotlivých liniek a pecí na 
prevádzku a kontrolu ich chodu, správne sádzanie do pece, vypekanie a chladenie 
výrobkov, príprava výrobkov na expedíciu

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce pri spracovaní cesta, vypekanie, 
balenie hotových výrobkov, pomocné rpáce pri obsluhe výrobných zariadení.   
Samostatný, pracovitý, zodpovedný, spo ahlivý.

Pekársky majster 
(2) Liptovské pekárne a 

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
490)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné riadenie pracovníkov vo výrobe, príprava a 
usmerňovanie výrobného procesu, zodpovednosť za dodržiavanie technologických 
postupov a kvalitu výrobkov. 

Pekársky majster 
(2) Liptovské pekárne a 

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

(tel.: 0907 984 624, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
490)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné riadenie pracovníkov vo výrobe, príprava a 
usmerňovanie výrobného procesu, zodpovednosť za dodržiavanie technologických 
postupov a kvalitu výrobkov

Pilčík- výchovné 
ťažby, 
prerezávka, 
prebierka (5)

LESMOTO, s. r. 
o.(Liptovská Porúbka 
243, Liptovský Hrádok 
1, 03301)

(tel.: 0905 447 521, e-mail: 
lesmoto@lesmoto.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovné ťažby, prerezávka, prebierka  

Osobný pohovor po telefonickom dohovore.

Pokladník v 
predajni (2)

Hai Nguyen Dinh(Nám. 
mieru 1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 076 682) za hodinu (od 
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, práca s pokladňou,   
potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky vopred  
chuť pracovať v kuchyni, príjemná komunikácia

Pokladníčka na 
pokladni a výdaj 
jedál (1)

TATRA GASTRO 
Liptovský Mikuláš, 
s.r.o.(1. mája 41, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0908 930 369, e-mail: 
tatragastro@gmail.com)

za hodinu (od 
2,3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila - pokladníčka na pokladni a výdaj jedál  
požadovaný zodpovedný a profesionálny prístup k práci  
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Pomocná sila (1) Bocatour, 
s.r.o.(Nábrežie Janka 
Krá a 8, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 520 142, e-mail: 
bocatour@bocatour.sk)

za hodinu (od 
2,9)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomoc v kuchyni/ umývanie riadu, upratovanie v kuchyni, 
čistenie zeleniny, zemiaky. Potrebné mať HYGIENICKÉ MINIMUM!

Pomocná sila do 
kuchyne (1)

PÁVIK, s.r.o.(Za 
Havlovci 4637/3, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0918 465 793, e-mail: 
pavnicapeter@gmail.com)

za hodinu (od 
3,43)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocná sila do 
kuchyne (1)

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

Mgr. Gabriela Štefaničiaková 
(tel.: +421905188112, e-mail: 
rzdemanovka@polytechnika.sk)

za hodinu (od 
3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila do 
kuchyne (2) Emil Hruboš 

PENZION 
BOROVEC(Ve ké 
Borové 118, Ve ké 
Borové, 02732)

(tel.: 0903 622 908) za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJ- 
výhodou

Pomocná sila do 
kuchyne (2)

MARINA LIPTOV, a. 
s.(Bobrovník 140, 
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail: 
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, čistenie ovocia, 

zeleniny,   
potrebný zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pomocná sila v 
gastro 
prevádzkach (10)

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

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
3,8)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomoc pri príprave jedla pod a dohodnutého plánu   
- zabezpečiť výdaj jedla   
- dodržiavanie haccp a hygieny v kuchyni

Pomocná sila v 
kuchyni (1)

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

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

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava surovín, umývanie bieleho, čierneho riadu, 
starostlivosť o čistotu kuchyne a jej zázemia.

Pomocná sila v 
kuchyni (2)

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

(tel.: 09018 665 406, 044/5208 901, 
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni  

potrebné hygienické minimum a zdravotný preukaz  
dodržiavanie zásad hygieny pod a HACCP, spolupráca s kuchárom pri príprave 
denného menu
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Pomocná sila v 
kuchyni (2)

TATRA GASTRO 
Liptovský Mikuláš, 
s.r.o.(1. mája 41, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0908 930 369, e-mail: 
mdurica@windowslive.com)

za hodinu (od 
2,5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Pomocná sila v 
kuchyni Hotel 
Pošta**** 
Demänovská 
dolina (1)

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

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

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

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

Pomocná sila vo 
výrobe (4) Anton 

Vyšňan(Pálenická 
422/7, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

(tel.: 0918 752 612, e-mail: 
miroslavav@centrum.sk)

za mesiac (do 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce vo výrobe

Pomocné 
stavebné práce 
(3)

BK development s. r. 
o.(Kemi 629/11, 
Liptovský Mikuláš, 
03104)

(tel.: 0948 025 683, e-mail: 
info@uctovnakancelaria.sk)

za mesiac (od 
480) 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 ; pomocné práce na stavbe rodinných domov  
miesto výkonu: Liptovský Mikuláš

Pomocné 
upratovacie 
práce (2)

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

(tel.: 0904 743 957, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri upratovaní, čistení a dezinfekcii 
hotelových izieb a ostatných pridelených priestorov. Dopĺňanie- čistiace prostriedky 
a hygienické potreby, kontrola stavu ich zásob a informovanie zodpovednej osoby o 
potrebe ich doplnenia. Umývanie podlahy, vysávanie, vyprázdňovanie smetných 
košov, utieranie prachu, ostatné čistiace práce spojené s údržbou priestoru na 
požadovanej hygienickej úrovni pod doh adom chyžnej. Komunikácia s klientom. 
Znalosť ukrajinského jazyka na vysokej úrovni. Všeobecné spôsobilosti: manuálna 
zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť. Osobnostné predpoklady: praktické 
myslenie, spo ahlivosť, precíznosť. Miesto výkonu práce: Hotel Grand****, 
Demänovská Dolina.  
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Pomocné 
upratovacie 
práce (2)

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

(tel.: 0905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné upratovacie práce,  
pomocné práce pri čistení a dezinfekcii pridelených priestorov, dopĺňanie - čistiace 
prostriedky a hygienické potreby, konstrola 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, manuálna zručnosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť, praktické myslenie, 
spo ahlivosť, samostatnosť

Pomocník v 
kuchyni (1)

PDMM PROJEKT, 
s.r.o.(Demänová 478, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0905 537 768, e-mail: 
info@penziondrak.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; 

Pomocník v 
kuchyni (2) Anton 

Vyšňan(Pálenická  
Okoličné 422/7, 
Liptovský Mikuláš, 
03104)

Miroslava Vyšňanová (tel.: 
+421918752612, e-mail: 
miroslavav@centrum.sk)

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocná sila vo výrobe múčnych výrobkov

Pomocník v 
kuchyni (2)

bigos s.r.o.(Cédrová 
490/3, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

pavol iglo (tel.: +421911414767, e-
mail: info@kolibajasna.sk)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Pomocník v 
stolárskej dielni 
(2)

Slovak Edu Team - 
SET, s.r.o.(SNP 1 
105/10, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0949 136 975, e-mail: 
stefangyuran@zoznam.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v stolárskej dielni

Pomocný 
kombajnista (1) Bohuš Bubniak(Ľube a 

432, Ľube a, 03214)

(tel.: 0903 500 666, e-mail: 
b.bubniak@centrum.sk)

za mesiac (od 
505)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha žacieho pojazdného stroja; potrebný VP sk. C. 

Pracovné miesto je vytvorené v rámci §54 Praxou k zamestnaniu; cie ová skupina: - 
UoZ vo veku do 25 rokov vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, alebo UoZ vo 
veku do 29 rokov vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.

Pomocný kuchár 
(1)

PDMM PROJEKT, 
s.r.o.(Demänová 478, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0905 537 768, e-mail: 
info@penziondrak.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; 
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Pomocný 
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0904 743 957, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem 
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné 
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1 
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká 
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, 
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné 
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz). Miesto výkonu práce: Hotel Grand****, Demänovská Dolina.

Pomocný 
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0904 743 957, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem 
pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné 
teplé i studené produkty a pokrmy. Komunikácia s klientom. Požadovaná prax- 1 
rok. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského jazyka- vysoká 
úroveň. Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, 
organizovanie a plánovanie práce pod dozorom kuchára, tímová práca. Osobnostné 
predpoklady: praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť. Nutné 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz). Miesto výkonu práce: Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina.   

Pomocný 
kuchár/ka (2)

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

(tel.: 0905 974 947, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný kuchár/ka  
preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem pripravuje pod a pokynov 
šéfkuchára na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a 
pokrmy, komunikácia s klientom  
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz),  
manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia, organizovanie a plánovanie 
práce pod dozorom kuchára, tímová práca,   
praktické myslenie, pozornosť, spo ahlivosť, precíznosť  

Pomocný 
pracovník na píle 
(2)

LESMOTO, s. r. 
o.(Liptovská Porúbka 
243, Liptovský Hrádok 
1, 03301)

(tel.: 0905 447 521, e-mail: 
lesmoto@lesmoto.sk)

za mesiac (od 
576)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník na píle, obsluha rozmietacej a 
skracovacej píly
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Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (2)

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

(tel.: 0948 170 730, e-mail: 
jamirsro@gmail.com)

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje nekvalifikované činnosti pod a požiadaviek 

priameho nadriadeného "MAJSTRA", vykonáva manuálne práce ako je triedenie, 
ukladanie, brúsenie...  
Prax vo výrobných podnikoch- výhodou, manuálna zručnosť, presnosť a precíznosť, 
dobrý zdravotný stav, práca aj pre šikovných a zodpovedných absolventov.  

Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (5)

ForestGan 
s.r.o.(Partizánska 
Ľupča 678/, 03215)

(tel.: 0944 368 091, e-mail: 
forestgan@centrum.sk)

za mesiac (od 
480) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomoc pri riadení prác v lesníctve, doh ad nad priebehom 
prác, manuálna práca- uhadzovanie haluziny, výžin tráv a pod. Pilčícky preukaz 
výhodou. Bez zdrav. obmedzenia- bez alergií.

Pomocný 
robotník pri 
stavebných 
prácach (2)

JAPETEK 
s.r.o.(Liptovská 
Porúbka 449, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: 0905 356 900, e-mail: 
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri stavbách

Pomocný čašník, 
pomocná 
servírka (1)

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

(tel.: 0904 743 957, e-mail: 
kudelova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri 
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského 
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti: 
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania 
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca 
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické 
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu 
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce: 
Reštaurácia Happy End, Demänovská Dolina
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Pomocný čašník, 
pomocná 
servírka (2)

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

(tel.: 0904 743 957, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Je zodpovedný/á za obsluhu hostí v reštaurácii. Radí pri 
výbere jedál a nápojov. Znalosť anglického jazyka- pokročilý; znalosť ukrajinského 
jazyka- vysoká úroveň. Požadovaná prax- 1 rok. Všeobecné spôsobilosti: 
komunikácia, fyzická zdatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania 
sa, matematická gramotnosť, prezentovanie na základe inštrukcií čašníka, práca 
pod dozorom čašníka. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, pamäť, praktické 
myslenie, sebaovládanie. Vyžaduje sa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 
epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu 
potravín a pokrmov (zdravotný potravinársky preukaz). Miesto výkonu práce: 
Hotel Grand****, Demänovská Dolina  
  

Pomocný/á 
kuchár/ka (1)

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

(tel.: 0904 751 887, e-mail: 
minarikova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravuje pod a pokynov šéfkuchára na strojno- 
technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a pokrmy. Na danú 
pozíciu poskytujeme ubytovanie.  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz)  
Miesto výkonu práce: Gastro Tatralandia, Liptovský Mikuláš

Poštový 
doručovate  (2)

Slovenská pošta, 
a.s.(M.M. Hodžu  1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Gabriela  Bičanová (tel.: 
+421415126251, e-mail: 
bicanova.gabriela1@slposta.sk)

za mesiac (od 
560) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných 
činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na 
doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania 
informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej 
zmluvných partnerov.

Pracovník do 
bezlepkovej 
výroby (2)

TATRAPEKO, 
a.s.(Fabriky 51, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ivona Uhliarová (tel.: 
+4210908915829, fax: 
044/5222360 ,tel., e-mail: 
iuhliarova@lippek.sk)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pekárske a cukrárske práce pri výrobe bezlepkových 
výrobkov.
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Pracovník na 
orezávanie a 
miazdrenie 
štiepenkovej 
glejovky (2)

SPLIT SLOVAKIA , 
spol. s r.o.(Priemyselná 
1, Liptovský Mikuláš 1, 
03101)

(tel.: 044/55 230 37, e-mail: 
splitslovakia@splitslovakia.eu)

za hodinu (od 
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; ručné orezávanie nožom a miazdrenie štiepenkovej 
glejovky/časti hovädzej kože,  
potrebné vopred telefonicky dohodnúť termín stretnutia priamo u zamestnávate a 

Pracovník pri 
výrobe syrov - 
syrár/ka (1)

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

(tel.: 0911 407 497, e-mail: 
sekretariat@farmavychodna.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie mlieka, výroba syrov,   
dodržiavanie výrobných postupov, dodržiavanie hygieny a sanitácie  
zmennosť: jednozmenná, spravidla predĺžená, vrátane sobôt a nediel

Pracovník v 
gastro 
zariadeniach (5)

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

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
4,8)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha zákazníkov v bare, reštaurácii a bufete

Pracovník v 
kovovýrobe (3) GÜDE, 

s.r.o.(Priemyselná 
208/5, Podtureň, 03301)

(tel.: 044/5222372, 044/5222688, e-
mail: ondrejkova@gude.sk)

za mesiac (od 
576)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vysekávanie, ohýbanie, bodové zváranie, skladanie, balenie 
časti kovového nábytku 

Pracovník v 
sklade (skladník) 
(4)

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

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

za hodinu (od 
2,759)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník  

vykladanie tovaru z auta, ukladanie v sklade a balenie resp. vyskladnovanie  
miesto výkonu práce: celá SR  
Výberové konanie na UPSVaR Liptovský Mikuláš dňa 09.02.2018 o 09:00 hod. v 
zasadačke č. 101

Pracovník v 
záložni (1)

S-A-S financ, 
s.r.o.(Garbiarska , 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0905 452 259, 044/5621924) za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: Liptovský Mikuláš
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Pracovník vo 
výrobe (2)

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

(tel.: 0948 682 242, e-mail: mi-
pal@mi-pal.sk)

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník vo výrobe  
Výroba obalového materiálu (palety, nadstavby, ...)  
potrebný minimálne výučný list  
  

Pracovník 
údržby hotel 
Ostredok*** (2)

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

Dušan Hrúza (, e-mail: 
prevadzka@ostredok.sk)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba, opravy v prevádzke hotela.  
Ma ovanie, bežné opravy, údržba hotela a okolia.

Pracovník 
čerpacej stanice 
(1)

BUVE s.r.o.(Bobrovec 
803, Bobrovec, 03221)

Ing. Jozef Paulíny (tel.: 
+421911703839, e-mail: 
jozef.pauliny62@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru zákazníkom čerp. stanice, dokladanie 
tovaru, príprava rýchleho občerstvenia, udržiavanie čistoty prevádzky.

Pracovníčka 
čerpacej stanice 
(1)

BUVE s.r.o.(Bobrovec 
803, Bobrovec, 03221)

Ing. Jozef Paulíny (tel.: 
+421911703839, e-mail: 
jozef.pauliny62@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru zákazníkom čerp. stanice, dokladanie 
tovaru, príprava rýchleho občerstvenia, udržiavanie čistoty prevádzky.

Predajca - Fly 
team (Liptovský 
Mikuláš) (1)

Home Credit Slovakia, 
a.s.(Kamenné pole 
4447/2, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislav Slušný (tel.: 
+421337767112, e-mail: 
kariera@homecredit.sk)

za mesiac (od 
550) 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 ; Chcete byť nezávislí a začať si plniť svoje sny vďaka 
finančnému ohodnoteniu? Pridajte sa k nám. Aj Vaša práca môže byť vaším 
koníčkom, zábavou. Staňte sa členom nášho TEAMu.   
  
Čo budete u nás robiť?  
• Aktívny predaj produktov spoločnosti zákazníkom na ploche predajne v rámci 
regiónu - program Clubcard spol. Tesco,  
• komunikácia so zákazníkom,  
• propagácia Tesco CLUB CARD PREMIUM.  
  
Čo nebudete robiť?   
• Nebudete mať šéfa za chrbtom,  
• nebudete stretávať rovnakých udí.

Predajca 
kozmetických 
výrobkov (1)

KZLM-TILIA, spol. s 
r.o.(Garbiarska 2032, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Viera Urbanová (tel.: 
+421445521956, e-mail: 
asistentka.tilia@gmail.com)

za mesiac (od 
576)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - aktívne vyh adávanie nových zákazníkov  
- osobné stretnutia so zákazníkmi  
- prezentácia produktov  
- vypracovanie cenových ponúk  
- starostlivosť o klienta

Predajca 
životného a 
neživotného 
poistenia (2)

Tatiana 
Ortutayová(Kuzmányh
o 1399/33, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj životného a neživotného poistenia.
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Predavač v 
bufete s obsluhou 
(1)

Základná organizácia 
odborového zväzu 
KOVO Třinecké 
železiarne, Třinec - 
organizačná zložka 
zahraničnej 
osoby(Žiarska dolina 
15, Žiar, 03205)

Ingrid Teniaková (tel.: 
+4210903515703, e-mail: 
sdr.trinec@azet.sk)

za mesiac (od 
690)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; jedná sa o nenáročnú prácu - predaj v bufete s obsluhou

Predavač v 
po ovníctve a 
rybárstve (1)

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

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

za mesiac (od 
670)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj po ovníckych, rybárskych potrieb, zbraní a streliva.

Predavač/ka (1) MILK-AGRO,spol. s 
r.o.(Hurbanova 1642/1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0917 754 999, e-mail: 
brachnakova@milkagro.sk)

za hodinu (od 
3,45)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný zdravotný preukaz, hygienické minimum

Predavač/ka (1) Richard Janček 
TOPTROPIC(Malatín
y 110, Malatíny, 03215)

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

za mesiac (od 
522) 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 ; Predavačka  
Predaj tovarov, práca s RP, vybavovanie reklamácií, oceňovanie/aranžovanie 
tovarov, drobné opravy, ...  
podmienkou je mať dobre rozvinutú jemnú motoriku rúk, ktorá je potrebná pri 
drobných opravách šperkov, výmenách batérií v hodinkách, bezúhonnosť, 
zodpovednosť, loajalita, príjemné vystupovanie, šikovnosť, vzťah k šperkom. 
Schopnosť predať.  
Pracovné miesto , ktoré chce zamestnávate  vytvoriť s podporou národného projektu 
Praxou k zamestnaniu  
(UoZ do 25 rokov, min. 3 mes. v evidencii, alebo UoZ do 29 rokov, min. 6 mes. v 
evidencii)  
Potrebné zaslať životopis na adresu: erikajancekch@gmail.com, výber zamestnanca 
sa uskutoční na základe užšieho výberu zo životopisov priamo na pracovisku  
Šperky a hodinky TOPTROPIC, OD PRIOR, 1. poschodie

Predavač/ka (1) Záhradkárske potreby 
LM, s. r. o.(Nová 
348/70, Závažná 
Poruba, 03202)

(tel.: 0949 830 306, 044/5520515, , 
e-mail: 
dadakovacova@zoznam.sk)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Priamy kontakt so zákazníkom; práca s pokladňou 

výhodou; plat: 580 eur+ odmeny  
Miesto výkonu práce: Ul. 1. mája č. 12, Liptovský Mikuláš
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Predavač/ka (2) ALIMENTO, s. r. 
o.(Námestie 
oslobodite ov 65/6, 
Liptovský Mikuláš 1, 
03101)

(tel.: 0903 569 069, e-mail: 
spankovamarta@gmail.com)

za mesiac (od 
576)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj stravy z výdajných pultov, účtovanie nákupov v 
registračnej pokladni, zásobovanie výdajných pultov surovinami a jedlami, 
príprava surovín do výdajných pultov.   
Miesto výkonu práce: Bagetéria HappyBelly, Námestie oslobodite ov 65/6, 
Liptovský Mikuláš

Predavač/ka (4) Mäso Liptov 
s.r.o.(Demänovská 
cesta  745, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0917 354 632, e-mail: 
roman.kuffa@gmail.com)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníka, dokladanie tovaru, upratovacie práce 
prevádzky,  
potrebný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve

Prevádzkový 
pravcovník (4) Spoločnosť 

HILARION, 
s.r.o.(Nová 311, 
Liptovský Ján, 03203)

Helena Nadzamová (tel.: 
+421905244394, e-mail: 
pracovnaljan@gmail.com)

za mesiac 
(600 - 800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pranie, žehlenie, mang ovanie a rozvoz prádla

Prevádzkový 
technik (1)

AGRONOVA Liptov, 
s.r.o.(Bukovina , 
Bukovina, 03223)

(tel.: 0902 080 998, , e-mail: 
agronova@citycom.sk)

za mesiac (od 
800) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzka farmy hovädzieho dobytka, vedenie predpísanej 
evidencie, vedenie podriadených, odborná práca pri dojniciach, obslužné 
prevádzkové činnosti.

Prevádzkový 
zámočník-
údržbár v hoteli 
Repiská Demän. 
Dolina (2)

Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, a.s.(Hotel 
Repiská 1, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulý chod kotolne, pravidelných revízií 
komínov, výťahov, tlakovanie požiarnych hadíc, údržbu a odstraňovanie porúch na 
zariadení hotela.
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Recepčná (1) Liptovské dvory, 
s.r.o.(Jánska dolina 
438, Liptovský Ján, 
03203)

Zuzana Mizeráková (tel.: 
+421905921777, e-mail: 
zmizerakova@liptovskydvor.sk)

za mesiac (od 
360) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu na skrátený pracovný úväzok - výpomoc 
pri zabezpečení plynulého chodu recepcie, administratíva,  poskytovanie informácií 
hosťom, vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, check-in a check-out 
hostí, aktívny predaj hotelových služieb.  
Zastupovanie na recepcii pri čerpaní dovoleniek/ pod a potreby.

Recepčná (4) SLOVAK PROPERTY 
GROUP, a.s.(Roveň 
215, Podtureň, 03301)

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - ubytovanie a odubytovanie hostí   
- rezervácia (booking)  
- poskytovanie informácií hosťom a vyplňovanie dotazníkov  
- práca s ubytovacím a rezervačným softvérom

Recepčný/-á (1) KLAR, s.r.o.(1. mája 
117, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s hosťami, vybavovanie rezervácií, práca s 
pokladňou v 3* hoteli s výbornou dostupnosťou priamo meste Liptovský Mikuláš.

Recepčný/á (1) XO corp. s. r. o.(Brnice 
166, Liptovská Sielnica, 
03223)

(tel.: 0905 547 766, e-mail: 
anka@villabetula.sk)

za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčný/á  
požaduje sa znalosť AJ alebo NJ na komunikačnej úrovni + znalosť PC  

Recepčný/á v 
hoteli Repiská 
Demänovská 
Dolina (2)

Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, a.s.(Hotel 
Repiská 1, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Riadite /ka 
materskej školy 
(1)

Obec Prosiek(Prosiek, 
03223)

(tel.: 0918 947 475, e-mail: 
ouprosiek.starosta@gmail.com)

za mesiac (do 
946) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; Riadenie a výchovnovzdelávacia činnosť v materskej 
škole. Ovládanie štátneho jazyka, znalosť vo všeobecných záväzných predpisoch 
týkajúcich sa činnosti organizácie, osobné a morálne predpoklady pod a §3 ods. 3 a 
4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme, organizačná a riadiaca 
schopnosť, občianska bezúhonnnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita, 
zodpovednosť, spo ahlivosť, Osvedčenie o 1. atestácii alebo jej náhradnej formy. 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v 
Prosieku.

37



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 07.06.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 08.06.2018 o 06:42

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Samostatne 
účtujúci čašník 
(2)

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

(tel.: 0908 930 369, e-mail: 
ˇmdurica@windowslive.com)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

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

Sanitár (2) SOREA spol. s 
r.o.(HOTEL SOREA 
MÁJ, Liptovský Ján, 
03203)

(tel.: 09018 665 481, 0918 665 400, 
044/5208 901, 044/5208913, e-
mail: riaditelmaj@sorea.sk, 
mzdymaj@sorea.sk)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za čistotu na letnom termálnom kúpalisku - 

WC, sprchy, dodržiavanie hygienických predpisov

Servisný technik 
(1)

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

(tel.: 044/522 32 42, e-mail: 
sedoza@stonline.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Servis po nohospodárskej techniky,   
elektrikár §22, požadovaná prax 3 roky

Sestra - 
Liptovská NsP, 
Liptovský 
Mikuláš (10)

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

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

za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícke služby na internom oddelení + úsek JIS, 
neurologické oddelenie + úsek JIS

Skladník (1) FIMLUX, 
s.r.o.(Palúčanská  32, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Ivana Tkáčová (tel.: 
+421911553384, e-mail: 
tkacova@fimlux.sk)

za mesiac 
(500 - 650)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
Manipulácia s tovarom - nakládka, vykládka (manuálne aj VZV), vystavenie 
skladových dokladov, organizácia ukladania tovaru, udržiavanie poriadku a 
preh adu v sklade, rozvoz tovaru k zákazníkom po celej SR. Pracovný čas bude 
rozvrhnutý nerovnomerne, pod a aktuálnej potreby rozvozov a vykládok/nakládok.

Skladník (1) INVENTIVE, s.r.o.(Pri 
železnici 50, Liptovský 
Hrádok, 03301)

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

za hodinu (od 
2,79) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a vyskladňovanie materiálových a tovarových 
zásob.  
Nakládka tovaru.  
Zásobovanie výrobnej časti materiálom.  
Preberanie a zaskladnenie tovaru z výroby.  
Vykonávanie riadnej, priebežnej a mimoriadnej inventarizácie skladových zásob.  
Práca s VZV.  
Práca s PC a informačným systémom.  
Prax vítaná, ale nie je podmienkou.

Skladník(čka) - 
vychystávač(pick
er) (10)

COOP LC SEVER, 
a.s.(Družstevná 4503, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Michal Kovalčík (tel.: 
+421905787918, fax: 0445570261, 
e-mail: kovalcik@lcsever.coop.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Práce spojené predovšetkým s vychystávaním tovaru na 

expedíciu,   
- vyskladňovanie objednávok.
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Skladník/čka - 
picker (3)

PERSOnica, 
s.r.o.(Družstevná 4503, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Gabriela Feriancová (tel.: 
+421948185017, e-mail: 
feriancova@personica.sk)

za hodinu (od 
3,7)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - vychystávanie tovaru na expedíciu  
- vyskladňovanie objednávok

Skladový 
manipulant (1)

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

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

za mesiac (od 
700)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha VZV, chystanie materiálu, príprava vývozov, 
nakládky.

Skladový 
manipulant (3)

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

(tel.: 0903 629 067, , e-mail: 
ziskova.monika@teslalh.sk, 
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od 
3,4)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 
pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, 
uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a 
výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, ukladá a upevňuje tovar na paletách, 
zabezpečuje jeho manipuláciu v rámci výroby, spolupracuje pri prijímaní a výdaji 
tovaru v sklade a v rámci výroby, manipuluje s výrobkami, ukladá ich, upevňuje na 
palety. Manipuluje s tovarom, výrobkami, materiálom a obalmi ručne, prípadne 
použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Spracováva inventarizáciu 
zásob tovaru v sklade. Zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadov vzniknutých pri 
skladovaní. Zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade. Požaduje sa: schopnosť 
pracovať zodpovedne, systematicky, samostatne.
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Skladový 
manipulant - 
vedúci zmeny (1)

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

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

za mesiac 
(750 - 800)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
  
• práca v systéme SAP   
• administratívne práce spojené s prácou v sklade  
• príprava dokumentov a hotových výrobkov na expedíciu  
• koordinácia práce a úloh počas zmeny  
• nakládka a vykládka kamiónov pod a hamonogramu zákazníka  
• príprava a vykonávanie mesačných inventúr  
• dodržiavanie metódy FIFO pri hotových výrobkoch a materiáli  
• príprava hotových výrobkov a ich správne označenie pred expedíciou  
• dodržiavanie pracovných postupov zamestnávate a  
• rešpektovanie požiadaviek zákazníka  
• organizácia skladovania  
• základná starostlivosť o pridelený VZV  
• zodpovednosť za riadenie v sklade   
• dodržiavanie BOZP, PO a štandardov dodržiavanie normy IATF 16949 na 
pracovisku

Skladový 
manipulant/vodič 
(1)

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

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

za mesiac (od 
700)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha VZV (potrebný je preukaz VZV), chystanie 
materiálu, príprava vývozov, nakladanie a vykladanie kamiónov, presun materiálu 
medzi externým a hlavným skladom (potrebný  je vodičský preukaz sk. C)
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Sociálny 
pracovník (1) Detský domov 

Liptovský 
Hrádok(Krá ová 
Lehota 85, 03233)

(tel.: 0907 825 397, e-mail: 
socialneded@hradok.net)

za mesiac (od 
687,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na 
základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v 
spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: vykonávanie 
sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v 
súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia, spolupráca s viacerými 
subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o vo be a uplatňovaní 
opatrení SPODaSK, sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné 
metódy, postupy a techniky sociálnej práce, sociálna práca pri vo be postupov 
riešenia sociálnej situácie dieťaťa, realizácia vzdelávacích, tréningových a 
rozvojových programov, participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a 
navrhovaní ďalšieho postupu, spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a KS a 
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.   
Zamestnanec bude zaradený do platového stupňa v zmysle zákona č. 553/2003 o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov a do platového stupňa pod a započítanej 
praxe.  
Požadované vzdelanie: - II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca  
Požiadavky na zamestnanca: Znalosť zákona č. 305/2005, Uchádzač o zaradenie do 
výberového konania predloží: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópiu 
vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní pod a osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, profesijný štruktúrovaný 
životopis, motivačný list, projekt plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v 
písomnej podobe, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov, čestné 
vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so 
spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.   
Životopisy zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu, 
alebo e-mailom: na: socialneded@hradok.net. V prípade podania žiadosti e-mailom 
je potrebné originály listín priniesť so sebou na výberové konanie. V prípade 
absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov (bez originál podpisov) nebude 
uchádzač pozvaný na výberové konanie. Rozhodujúci je dátum na poštovej 
pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci 
podmienky budú pozvaní na výberové konanie.  
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Správca/kyňa 
wellness (1)

INOVATICA, s. r. 
o.(Vyšná Boca 259, 
03224)

(tel.: 0915 301 407, e-mail: 
peto.chatapodcestovicou@gmail.c
om)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce, starostlivosť o čistotu a prevádzku wellness

Stavbyvedúci 
(majster 
stavebných prác- 
predák) (2)

JAPETEK 
s.r.o.(Liptovská 
Porúbka 449, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: 0905 356 900, e-mail: 
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dozor pri malých realizáciách stavieb (zámkové dlažby, 
ploty, spevnené ploty, atď.)

Stavbyvedúci pre 
líniové vedenia 
(1)

EUB, s.r.o.(Priehradná 
1690/30, Liptovský 
Mikuláš 1, 03101)

(tel.: 0907 434 347, e-mail: 
kuban@eub.sk)

za mesiac (od 
800) 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 ; elektromontážna činnosť na zariadení vysokého a nízkeho 
napätia  
potrerbná orientácia v elektrotechnických normách, stavebnom a energetickom 
zákone  
vodičský preukaz B

Stavebný 
montážnik 
jednoduchých 
stavieb (1)

GEVOS, 
s.r.o.(Gálovany 162, 
03211)

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

za hodinu (od 
5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe  

vodičský preukaz sk. B

Stavebný 
pracovník (10)

Ivan Zelina  DAN - 
ZEL(Priemyselná 
4275/34, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 243 118, 0905 354 157, 
0445526903, e-mail: 
zelinova.helena@gmail.com)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Stavebný 
robotník (1)

Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš, 
spol. s r.o.(Ulica 1. 
mája 724, 031 01 
Liptovský Mikuláš, 
Liptovský Mikuláš)

(tel.: 044/5434218, e-mail: 
guranova@cestnestavbylm.sk)

za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prax vítaná
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Stavebný 
robotník (3)

Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš, 
spol. s r.o.(1. mája 724, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Iveta Kohárová (tel.: 
+421915998377, e-mail: 
koharova@cestnestavbylm)

za hodinu (od 
3,5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Výkopové práce, kladenie potrubia, prípravné práce pre 
betonáž,  
- Konštrukcie kanalizačných šachiet, zakladanie trativodov,  
- Búranie konštrukcií zbíjacím kladivom, kladenie zámkovej dlažby

Stavebný 
robotník (4)

MK building(V luhoch 
346/6, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0903 565 654, e-mail: 
mkbuildingsro@gmail.com)

za hodinu (od 
4,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce  
práca so sadrokartónom, vodoinštalácia, zateplovanie výhodou  
miesto vytvorené na základe §54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti - 
"Praxou k zamestnaniu"  
(UoZ do 29 rokov, min. 6 mesiacov v evidencii alebo UoZ do 25 rokov min. 3 
mesiace v evidencii)   

Stomatológ (1) HAMAM 
STOMATOLÓGIA, 
s.r.o.(Jánošíkovo 
nábrežie 1212, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0917 263 148, e-mail: 
hamam.mohamed@gmail.com)

za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Stomatológ (1) MUDr. Jaroslava 
Hlavačková, 
s.r.o.(Pltnícka 5, 
Liptovský Mikuláš 1, 
03101)

(tel.: 0905 265 069, e-mail: 
hlavackova.jara@imafex.sk)

za mesiac (od 
865) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Stomatológ

Strojník ma 
traktorbager a 
pásový bager (2)

JAPETEK 
s.r.o.(Liptovská 
Porúbka 449, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: 0905 356 900, e-mail: 
tekel@auto-tekel.sk)

za mesiac (od 
800) 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 ; práce na strojoch, údržba a servis,  
strojnícky preukaz výhodou, ak nie, zabezpečíme,  
požadujeme zodpovednosť a seriózny prístup k práci
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Strojník na bager 
(3)

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

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

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov

Strojník 
stavebného stroja 
Sennenbogen (1)

Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o.(Pod 
lipami 68, 033 01 
Liptovský Hrádok, 
Liptovský Hrádok)

(tel.: 0445207011, , e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od 
3,2)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha stavebného nakladacieho a vykladacieho stroja 
Sennenbogen, nakladanie a vykladanie gu atiny, potrebná prax práce s 
hydraulickou rukou. Manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav. Preukaz obsluhy 
stavebných strojov skupina 9, VP skupina C

Strojný zámočník 
- zvárač (2)

Kovum, s.r.o.(Závažná 
Poruba 540, Závažná 
Poruba, 03202)

Peter Klepáč (tel.: 
+421905549787, e-mail: 
patrik.klepac@kovumlm.sk)

za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zámočnícke práce, zváranie

Strojný 
zámočník, 
údržbár (1)

Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o.(Pod 
lipami 68, 033 01 
Liptovský Hrádok, 
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od 
2,95)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strojný zámočník, údržbár - mechanická údržba  
vykonávanie menších až stredných opráv strojno-technolog. zariadenia, 
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie 
kompetentným osobám, spolupráca s externými firmami pri väčších plánovaných 
opravách, vykonávanie preventívnej údržby, mazanie STZ pod a mazacích plánov, 
spracovanie a evidencia zoznamov a špecifikácií rizikových náhradných dielov, 
bežných náhradných dielov,  
znalosť práce s výkresovou dokumentáciou  
manuálna zručnosť, dobrý zdravotný stav  
zváračský preukaz, preukaz na VZV výhodou

Strojová 
vyšívačka (1)

IPATEX, s.r.o.(J. 
Jánošku 5, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ingrid Kögelová (tel.: 
+421905928895, e-mail: 
ipa@vysivanie-lm.sk)

za mesiac 
(350 - 480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyšívacieho stroja, obstríhanie nitiek a balenie 
textilu. Pomocné práce.

Strážnik (1) GARANCIA 
SECURITY GROUP, 
s.r.o.(Revolučná 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03105)

Peter Forgáč (tel.: 
+421915984364, e-mail: 
gsg@gsg.sk)

za hodinu (od 
3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie stavby.

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.
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Sústružník CNC 
(2) Craemer Slovakia, s. r. 

o.(Priemyselná zóna 
Okoličné, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

(tel.: 044/5475956, e-mail: 
zuzana.babicova@craemer.com)

za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC i klasické obrábanie menších a stredne ve kých sérií; 
písanie, úprava a správa programov; zriadenie a obsluha CNC a manuálnych 
sústruhov.  
Znalosť čítania technických výkresov, možnosť zaučenia  

Technik 
bezpečnostných 
systémov (3)

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

(tel.: 0905 526 189, e-mail: 
mores@mkalarm.sk)

za mesiac (od 
540) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž a servis bezpečnostných a slaboprúdových 
systémov,   
potrebná odborná spôsobilosť v elektrotechnike - min. §21

Tesári a stavební 
stolári (5)

Kredit real, 
s.r.o.(Jozefa Dekreta 
Matejovie 549, 
Liptovský Hrádok 1, 
03301)

(tel.: 0907 339 275, e-mail: 
emil.pincak@gmail.com)

za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesári a stavební stolári  
miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko  

Triedenie reziva 
(1)

Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o.(Pod 
lipami 68, 033 01 
Liptovský Hrádok, 
Liptovský Hrádok)

(tel.: 044/520 7011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.sk)

za hodinu (od 
2,95)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva,   
triedenie reziva pod a kvalitatívnych tried  
prax v drevárstve, lesníctve výhodou

Umývač servise 
(1)

IMPA Liptovský 
Mikuláš, s.r.o.(1. mája 
3528, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 979 102, 044/5570480, 
e-mail: hurtaj@impa.sk)

za mesiac (od 
480)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie nových vozidiel na predaj, predvádzacích 
vozidiel a vozidiel po servise.

Upratovač/ka v 
hoteli-chyžná 
Hotel Repiská 
Demänovská 
Dolina (2)

Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. v 
skratke HBP, a.s.(Hotel 
Repiská 1, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

za mesiac (od 
550)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a priestorov v hoteli, práca s 

hotelovým prádlom.

Upratovačka (1) DAVA JOB, 
s.r.o.(Pálenica 53/79, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

(, e-mail: 
vajdova.danka@gmail.com)

za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie
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Upratovačka (1) Emil Hruboš 
PENZION 
BOROVEC(Ve ké 
Borové 118, Ve ké 
Borové, 02732)

(tel.: 0903 622 908) za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018

Upratovačka (1) Evanjelická spojená 
škola(Komenského 10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0915 216 208, 044/5472903, 
e-mail: 
amajerciakova.esslm@gmail.com)

za mesiac (od 
480)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.08.2018 ; Upratovanie priestorov Evanjelickej spojenej školy. 

Výberové konanie sa uskutoční v Evanjelickej základnej škole, Komenského 10, 
Lipt. Mikuláš

Upratovačka (1) Zuzana 
Danielčáková(Koliba 
Holica , Huty 227, 
Huty, 02732)

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

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Upratovačka (3) SLOVAK PROPERTY 
GROUP, a.s.(Roveň 
215, Podtureň, 03301)

Ing. Zuzana Hriňová (tel.: 
+421918530444, fax: 0918530444, 
e-mail: riaditel@maracamping.sk)

za hodinu (od 
3,8)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - udržiavanie čistoty a poriadku v autokempingu  
- kompletné upratovanie 20 štandardných chatiek a nieko kých štýlových chatiek  
- zabezpečiť dostatok čistého prádla  
- udržiavanie čistoty sociálnych zariadení   
- dopĺňanie hygienických potrieb

Upratovačka 
wellness (2)

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

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

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za úlohy v oblasti hygieny a sanitácie, 
dodržiavanie platných hygienických predpisov

Učite  hry na 
saxafón (1)

Základná umelecká 
škola J. L. 
Bellu(Hodžova 5, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0948 044 384, e-mail: 
zuslm@svslm.sk)

za mesiac (od 
500)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie hry na saxafón

Učite  pre 1. 
stupeň ZŠ (1)

Evanjelická spojená 
škola(Komenského 10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0915 216 208, 044/5472903, 
e-mail: 
amajerciakova.esslm@gmail.com)

za mesiac (od 
690) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2018 ; Výchovno- vyučovacia činnosť učite  pre 1. stupeň ZŠ. 
Výberové konanie sa uskutoční v Evanjelickej základnej škole, Komenského 10, 
Lipt. Mikuláš- uchádzači budú informovaní priebežne. Potrebné doložiť Diplom k 
vysokoškolskému vzdelaniu II. stupňa s požadovanou kvalifikáciou na vyučovanie 
pre 1. stupeň ZŠ; spôsobilosť na právne úkony.

Učite  všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov s 
aprobáciou SLJ- 
ANJ (1)

Evanjelická spojená 
škola(Komenského 10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0915 216 208, 044/5472903, 
e-mail: 
amajerciakova.esslm@gmail.com)

za mesiac (od 
690) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2018 ; Výchovno- vzdelávacia činnosť predmetov slovenský 
jazyk- anglický jazyk. Výberové konanie sa uskutoční v Evanjelickej základnej 
škole, Komenského 10, Lipt. Mikuláš- uchádzači budú informovaní priebežne. 
Potrebné doložiť Diplom k vysokoškolskému vzdelaniu II. stupňa s 
požadovanouaprobáciou slovenský jazyk- anglický jazyk; spôsobilosť na právne 
úkony.
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Valciar (3) CD - profil s.r.o.(1. 
mája 2070, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
3,87) 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 ; • príprava vstupného materiálu pre valcovacie linky,  
• nastavovanie valcovacích liniek,  
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,  
• dolaďovanie valcovacích liniek,  
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,  
• odoberanie výrobkov od linky,  
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.

Vedúci odborný 
referent (1)

Ministerstvo obrany 
Slovenskej 
republiky(Demänová 
393, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. O ga Antošková (tel.: 
+421960428202, fax: 0960428220, 
e-mail: olga.antoskova@mil.sk)

za mesiac (od 
581) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2018 ; Tvorba testov a testovanie počas jazykových skúšok, 
metodická činnosť, tvorba učebných materiálov, vyučovanie cudzieho jazyka v 
jazykových kurzoch.

Vodič (1) FRUKTAL 
s.r.o.(Palugyayho 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0903 514 444, e-mail: 
fruktal@fruktal.sk)

za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz tovaru  
VZV výhodou

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

(tel.: 044/5520473-74, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
500)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné 
miesta; potrebný VP sk. B.

Vodič (2) Mäso Liptov 
s.r.o.(Roveň 211, 
Podtureň, 03301)

(tel.: 0917 354 632, e-mail: 
roman.kuffa@gmail.com)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz tovaru na určené miesto, pomocné práce na 
expedícii,   
potrebný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
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Vodič (4) Liptovské pekárne a 
cukrárne VČELA - 
Lippek k.s.(1.mája 
1919 , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 530 817, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

za mesiac (od 
500)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov na odberné 

miesta

Vodič - skladník 
pre pobočku 
Liptovský 
Mikuláš (1)

AUTO KELLY 
SLOVAKIA, spol s 
r.o.(Garbiarska 2584, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Eva Slobodová (, e-mail: 
kariera@autokelly.sk)

za mesiac (od 
576)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozvoz tovaru k zákazníkom pod a stanovených 
rozvozových trás a manipulácia s tovarom  
- komunikácia so zákazníkmi o jeho potrebách  
- správa zverenej hotovosti a evidencia hotovostných tržieb  
- starostlivosť o zverené auto  
- príprava tovaru na denný rozvoz k zákazníkom  
- manipulácia s náhradnými dielmi v sklade  
- príjem tovaru do skladu a vyskladňovaním tovaru  
  
H adáte istotu, ale napriek tomu nie stereotyp? Cítite sa za volantom ako ryba vo 
vode?  
Staňte se členom nášho tímu!

Vodič - údržbár 
(1)

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

PhDr. Zdenka Lapákova (tel.: 
+421905946229, e-mail: 
lipra@lipra.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz a zvoz hotelovej bielizne, drobné údržbárske práce

Vodič MKD (2) Hoško, a.s.(SNP 220, 
Podtúreň-Roveň, 
03301)

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

za mesiac (od 
576)

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  
výška mzdy je od 576 eur + bonusy + diéty

Vodič MKD (3) Hoško, 
a.s.(Priemyselná 220/2, 
Podtureň, 03301)

Ing. Ria Hošková, 0911932880, 
ria@hosko.eu

za mesiac (od 
576)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
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. Základná mzda 576 eur+ bonusy+ diéty
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Vodič VZV (1) CD - profil s.r.o.(1. 
mája 2070, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
3,87)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka  
• vykonanie bežnej údržby zvereného vozidla  
• privezenie vstupného a obalového materiálu k výrobným zariadeniam  
• prevážanie polovýrobkov a hotových výrobkov do skladu

Vodič 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (4)

KFB Trans 
s.r.o.(Partizánska 94, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

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

za mesiac (od 
576)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie práce vodiča - preprava tovaru plachtovým 
návesom  Slovensko-Španielsko, nie turnusy !!! Seriózne jednanie a slušný zárobok 
576€brutto+1000€ odmeny pod a výkonu+príplatok za víkend. 2 predĺžené víkendy 
v mesiaci doma (napr. keď prídete zo Španielska na Slovensko v stredu alebo vo 
štvrtok, odchádzate von až v pondelok).

Vodič nákladnej 
dopravy (LKW-
náves) (1)

DREVONAEXPORT 
s.r.o.(Malužiná 20, 
03234)

(tel.: 0908 515 721, e-mail: 
albrecht@drevonaexport.sk)

za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič nákladnej dopravy v rámci SR a ČR  
potrebná karta vodiča, psychotesty, vodičský preukaz C+E, prax min. 1 rok  

Vodič 
nákladného 
vozidla (1)

LAS - IMEX spol. s 
r.o.(Palugyaya 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Peter Karčák (tel.: 
+421911141490, e-mail: 
lasimex@lasimex.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.  

Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

Vodič 
nákladného 
vozidla (2)

AGRIA Liptovský 
Ondrej a.s.(Liptovský 
Ondrej 126, 032 04, 
Liptovský Ondrej)

(tel.: 0905 488 513, 0445474813, e-
mail: jancusova@agria-lo.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič AGRO TATRY  

Miesto výkonu práce: Hospodárske dvory

Vodič skupiny C 
na Tatru 815 (1)

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

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

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; vodič skupiny C na Tatru 815

Vodič/ka 
kamiónu (3)

OZO, a.s.(Priemyselná 
2053, Liptovsky 
Mikulas, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0915 998 401, 044/435 16 56, 
e-mail: mkd.ozo@gmail.com)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič/ka kamiónu  
potrebný vodičský preukaz sk C+E  
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Vychovávate  
(okrem 
vychovávate a 
pre deti so 
špeciálnymi 
potrebami) (1)

Spišská katolícka 
charita(Borbisova 
385/5, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0902 327 955, e-mail: 
pavol.vilcekl@caritas.sk)

za mesiac (od 
500) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; priama práca s klientom v rámci učenia sa pracovným 
návykom, doh ad pri príprave jedla, nad finančným hospodárením, pri udržiavaní 
poriadku, denného režimu, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, pri 
starostlivosti o dieťa, vo no-časové aktivity s klientom, administratíva,....  
samostatnosť, komunikatívnosť, trpezlivosť, empatie, ochota pomáhať, vnútorná 
stabilita  
prax nie je podmienkou, ale výhodou  
študijný odbor: pedagogické študijné odbory, sociálna práca, soc. pedagogika

Výrobný 
pracovník v 
kožiarenskom 
priemysle (10)

Work Service Slovakia, 
s.r.o.(Priemyselná  1, 
Liptovský Mikuláš, 
09001)

Viktória Vanátová Ulmannová 
(tel.: +421911050681, e-mail: 
Viktoria.Vanatova-
Ulmannova@workservice.eu.sk)

za mesiac (od 
850)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulácia s kožou  
- predúprava  
- práca v suchej dielni

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

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

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie dielcom na klasickej vŕtačke, rezanie závitov ručne 
aj strojom.

Všeobecný lekár 
pre dospelých (3)

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

(tel.: 0911 727 051, e-mail: 
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; všeobecný lekár  
preventívne lekárske prehliadky

Všeobecný lekár 
pre dospelých (3)

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

(tel.: 0911727051, e-mail: 
zuzana.kubascikova@teampreven
t.com)

za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; preventívne lekárske prehliadky
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Zahradník/
pestovate  
okrasných 
drevín/robotník 
pestovnej 
činnosti/výrobný, 
projektový a 
ekonomický 
manažér (2)

Ing. Milan Šušlík - 
SILVEEX(Vavrišovo 
6/906, Vavrišovo, 
03242)

(tel.: 0903 501 763, e-mail: 
zahradnictvo@hradok.net)

za mesiac (od 
480) 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 ; výeoba lesného reprodukčného materiálu, výsadba a 
údržba zelene, zber semennej suroviny zo stromov, orez a tvarovanie vysokých 
stromov, obrábanie pôdy, ...  
vodičský preukaz B, T výhodou,  
výškové práce, pílický preukaz výhodou  
ovládanie latinského a francúzkeho jazyka výhodou  
výška mzdy od 480€ mesačne (výška mzdy môže byť vyššia, závisí od kvality práce)

Zdravotná sestra 
(1)

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

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

za mesiac (od 
870)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti klientom v zariadeniach sociálnych služieb.  
Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/ 6:00- 18:00/ 18:00- 6:00

Zdravotnícky 
asistent (1)

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

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

za mesiac (od 
760)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie základnej starostlivosti v zariadení 
sociálnych služieb  
Pracovný čas: 6:00- 13:30/ 13:30- 21:00/ 6:00- 18:00/18:00- 6:00

Zdravotnícky 
záchranár v 
Liptovskej NsP 
(3)

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

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

za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s 
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti (§ 12 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 
296/2010 Z. z.).

Zubný lekár - 
TatraDent s.r.o. 
(1)

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

Stanislava Kryzhanivska (tel.: 
+421949459438, e-mail: 
tatradentvychodna@gmail.com)

za mesiac 
(1000 - 2000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v moderne vybavenej zubnej ambulancii.

Zubný lekár - 
TatraDent s.r.o. 
(1)

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

Stanislava Kryzhanivska (tel.: 
+421949459438, e-mail: 
tatradentvychodna@gmail.com)

za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v zubnej ambulancií
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Zubný lekár/ka 
(1) TOMDENT, s.r.o.(Čsl. 

brigády 4, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0905 985 574, e-mail: 
tomasovicova@alconet.sk)

za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca stomatológa v zubnej ambulancii  
prax výhodou

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

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

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke.

Záhradník- 
pestovanie 
liečivých rastlín a 
drobného ovocia 
(1)

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

(tel.: 0907 337 370, e-mail: 
ervin.valo@tfs.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Po né/ plantážne práce, práce vo fóliovníku, v sušiarni, v 
sklade, pomoc pri opravách náradia a strojov. Požadujeme svedomitosť, čestnosť, 
pracovitosť, proaktívnosť, flexibilitu, vodičský preukaz sk. B- nutný, sk. E a T sú 
vítané.   
Uchádzač o zamestnanie by mal spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať ozajstný 
záujem o prácu v po nohospodárstve (špeciálne rastlinná výroba).

Záhradník/čka 
(2)

Green Land Servis 
s.r.o.(Chrenoviská 
987/6, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

(tel.: 0903 502 481, e-mail: 
greenland@greenland.sk)

za hodinu (od 
3) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné záhradnícke práce.
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Zámočník, 
nástrojár a 
podobný 
pracovník inde 
neuvedený (4)

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

(tel.: 0903 629 067, e-mail: 
ziskova.monika@teslalh.sk; 
hr@teslalh.sk)

za hodinu (od 
3,2)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - zámočnícke práce  
lisovanie na hydraulickom lise, vŕtanie, zapúšťanie otvorov pod vŕtačkou, nitovanie, 
narážanie matíc, hrotovanie  
potrebné strojárske vzdelanie v odbore obrábač kovov, mechanik nadstavovač, 
mechanik NC strojov  
orientácia v technickej a technologickej dokumentácii, schopnosť pracovať 
systematicky, nezávisle a samostatne  
obsluha dierovacích strojov TRUMPF  
nutná orientácia v technickej a technologickej dokumentácii,  
schopnosť pracovať systematicky, nezávisle a samostatne,  
práca v dvojzmennej prevádzke  

Zámočník, 
zvárač (1)

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

Ing. Stanislava Labancová, PhD. 
(tel.: +421905430408, e-mail: 
personalne@cdprofil.sk)

za hodinu (od 
4,13)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie technických výkresov  
- samostatné zváranie pod a technickej dokumentácie

Údržbár (1) SKI KOLIESKO, 
s.r.o.(HOTEL FIS 
JASNÁ **** 330, 
Demänovská Dolina, 
03101)

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

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Starostilvosť o denný bezproblémový chod hotela po 
technickej stránke. Zabezpečovanie bežných opráv a údržby.  
Nákup materiálu na menšie opravy a údržbu.  
Dozor nad stavom budov a upozorňovanie na zistené nedostatky.  
Zabezpečovanie prevádzky kotolne, jej údržba a odstraňovanie drobných porúch.  
Prevádzka plynových kotlov v súlade s prevádzkovým poriadkom.  
Starostlivosť o vonkajší areál, parkovisko hotela.  
Starostlivosť o firemné autá.

Údržbár (1) TATRA-THERM SK 
s.r.o.(Závažná Poruba , 
03202)

(tel.: 0903 614 641, e-mail: 
skiopalisko@skiopalisko.sk)

za mesiac (od 
480)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba zasnežovacej techniky, údržby vlekov a lanovej 
dráhy  
Pracovné miesto je vytvorené pod a projektu EU kód 25130120310.  

Údržbár - 
domovník (1)

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

Vaňovič Roman, tel.: 0905 506 
955, e-mail: 
vanovic@hotelmnich.sk

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; malé údržbárske práce, , drobné služby spojené s 
prevádzkou hotela, starostlivosť o zvieratá v minizoo, nočná recepcia, starostlivosť o 
čistotu areálu hotela, kúrenie - tuhé palivo
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Údržbár-
elektrikár (1)

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

(tel.:  09018 665 406, 044/5208 901, 
e-mail: riaditelmaj@sorea.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; potrebný vodičský preukaz typu B, kuričský preukaz  

prax vítaná

Účtovník (1) HIGH SPORT, 
s.r.o.(Belopotockého 6, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Michal Parocki (tel.: 
+421445621511)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.07.2018 ; vedenie podvojného účtovníctva, pripravovanie 
účtovných výkazov, účtovných závierok, účtovanie rôznych typov položiek (bankové 
výpisy, interné doklady, odberate ské a dodávate ské faktúry a pod.), faktúr z 
daňového a účtovného h adiska, zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných 
položiek, vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných 
uzávierok.

Účtovník/čka (1) Ro nícke družstvo v 
Pribyline(Pribylina 
298, Pribylina, 03242)

Ingrid Sochorová (tel.: 
+421917114664, fax: 0445280804, 
e-mail: rdpribylina@nextra.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - spracovanie podvojného účtovníctva, vedenie účtovných 
evidencií  
- príprava a vypracovanie všetkých uzávierkových operácií mesačných, 
štvrťročných a ročných účtovných závierok  
- spracovanie účtovných a štatistických výkazov, priznaní k DPH, spracovanie 
priznaní k dani z príjmov, dani z motorových vozidiel a dani z nehnute ností, 
administratívna činnosti.

Čašník (1) ALIMER Slovakia s. r. 
o.(K stanici 503/2A, 
Podtureň, 03301)

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

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických 
zariadeniach a komunikácia s nimi.   
• Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.   
• Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.   
• Uvádzanie hostí k vo ným miestam na stolovanie.   
• Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a 
nápojov).   
• Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.   
• Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.   
• Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.

Čašník (2) Sun investment capital 
s. r. o.(Liptovský 
Trnovec 315/, 
Liptovský Trnovec, 
03101)

(tel.: 0944 273 224, e-mail: 
riaditel.ravence@liptovnet.sk)

za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha, príprava nápojov, starostlivosť o hostí 

zariadenia...
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Čašník / servírka 
(2)

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

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

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Len seriózny záujem o prácu!  
  
Náplň práce:  
- Vykonáva práce spojené s obsluhou hostí a prípravou nápojov,  
- príjemné vystupovanie a profesionalita v styku s hosťom,  
- zúčtovanie na registračnej pokladni,  
- atď  
 môže operatívne zavádzať nové nápoje do ponuky, kreativite sa medze nekladú.

Čašník, servírka 
(10)

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

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

za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hotelových hostí,  
vhodné len pre vyučených v odbore, alebo s praxou v hoteloch rovnakej kategórie

Čašník, servírka 
(4)

MARINA LIPTOV, a. 
s.(Bobrovník 140, 
03223)

(tel.: 0918 675 341, e-mail: 
lenka.furdekova@marinaliptov.sk
)

za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, príprava nápojov, vynášanie jedál, 

vyúčtovanie zákazníkov  
zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Čašník, servírka 
(5)

REDUTA s.r.o.(1. mája 
3900, Liptovský 
Mikuláš, 03028)

(tel.: 0917 234 178, e-mail: 
rudes321@gmail.com)

za mesiac (od 
480)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka - obsluha, roznáška jedál, ...

Čašník, servírka - 
Jasná, Hotel 
Ostredok*** (2)

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

Dušan Hrúza (, e-mail: 
prevadzka@ostredok.sk)

za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - Hotel Ostredok ponúka vo né pracovné miesto na 
TPP/brigádne na pozíciu čašník/čašníčka, barman/barmanka.  
- Prax vítaná.  
- Pracuje sa v mladom kolektíve.  
- Ubytovanie pre zamestnancov zdarma, uniformy, strava, pitný režim + iné 
benefity.

Čašník/čašníčka 
(2)

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

(tel.: 0914 330 030, e-mail: 
gastro@hotelpermon.sk)

za mesiac (od 
576)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere 
pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, účtovanie a 
vedenie pokladne,   
kontrolovať správnosť prezentácie jedla a jeho kvality ešte pred servírovaním 
hosťom, výroba miešaných nápojov pod a receptúr a ich servírovanie  
Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVR Lipt. Mikuláš dňa 07.02.2018 o 09:00 
hod., č. dv. 101+ potrebné priniesť životopis.  
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Čašník/čka (1) AVANS 
s.r.o.(Liptovský 
Hrádok , 03301)

(tel.: 044/5207712, e-mail: 
kariera@grandcastle.sk)

za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Miešanie nápojov, obsluhovanie zákazníkov v 
gastronomických zariadeniach zamestnávate a a komunikácia s nimi, prestieranie 
stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania, uvádzanie hostí k vo ným miestam 
na stolovanie, komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere 
jedál a nápojov), prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a 
vyúčtovanie, riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov, kontrolovanie stavu 
gastronomického zariadenia, udržiavanie poriadku a čistoty, evidovanie rezervácií a 
objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo osobne, dodržiavanie 
stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí...

Čašník/čka (1) DUCHO, s.r.o.(Bellova 
696/2, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov a všetky ostatné práce súvisiace s 

chodom reštaurácie a baru, práca s registračnou pokladňou. Osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti, zdravotný preukaz.

Čašník/čka (1) PÁVIK, s.r.o.(Za 
Havlovci 4637/3, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

(tel.: 0918 465 793, e-mail: 
pavnicapeter@gmail.com)

za hodinu (od 
3,99)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka (1) Tatry mountain 
resorts, a.s.(Holiday 
Village Tatralandia, 
Ráztocká 21, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0904 751 887, e-mail: 
minarikova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Privítať hostí a poskytovať rady pri výbere pokrmov a 
nápojov, obsluha hostí, starostlivosť o klientov, účtovanie cien pod a platných 
cenníkov cez registračnú pokladňu, kontrola zásob, hmotná zodpovednosť za 
zverené hodnoty a inventár. Na danú pozíciu poskytujeme ubytovanie.  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz)  
Miesto výkonu práce: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš

Čašník/čka (1) XO corp. s. r. o.(Brnice 
166, Liptovská Sielnica, 
03223)

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

za hodinu (do 
4,5)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v kaviarni/ reštaurácii

Čašník/čka (2) Emil Hruboš 
PENZION 
BOROVEC(Ve ké 
Borové 118, Ve ké 
Borové, 02732)

(tel.: 0903 622 908) za hodinu (od 
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer do konca novembra 2018; znalosť AJ, NJ- 
výhodou
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Čašník/čka, 
Barman/ka (2)

LIVE, s.r.o.(1. mája 
709, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: 0908 566 127, e-mail: 
mojmir.katrak@gmail.com)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník/čka, Barman/ka

Čašník/čka- 
pomocný 
čašník/čka (1)

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

(tel.: 0904 751 887, e-mail: 
minarikova@tmr.sk)

za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí, starostlivosť o klientov, účtovanie cien pod a 
platných cenníkov cez registračnú pokladňu, kontrola zásob, hmotná zodpovednosť 
za zverené hodnoty a inventár. Na danú pozíciu poskytujeme ubytovanie.   
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky 
preukaz)  
Miesto výkonu práce: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš

Šička poťahov na 
kancelárske 
stoličky (2)

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

(tel.: 044/286 1057, e-mail: 
intertechnic@intertechnic.sk)

za mesiac (od 
500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obšívanie a šitie poťahov na kancelárske stoličky  

po úvodnom zaškolení schopnosť pracovať samostatne, zodpovednosť a dôslednosť s 
dôrazom na kvalitu práce

Špecialista v 
oblasti predaja 
produktov a 
služieb (1)

MORUS, 
s.r.o.(Liptovský 
Mikuláš , 01301)

(tel.: 0915 951 841, e-mail: 
morus@morus.sk)

za mesiac (od 
500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; propagácia predávaného produktu, dopĺňanie 
dokumentácie na web stránku spoločnosti

Špecializovaný 
predajca 
elektronáradia a 
potrieb pre 
remeselníkov (1)

Ing. Ivan Vavrovič  
LIPTOVCONSULT(K
omenského 18, 031 01 
Liptovský Mikuláš, 
Liptovský Mikuláš)

(tel.: 0903 801 985, e-mail: 
vavrovic@isternet.sk)

za mesiac (od 
600) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj na predajni (90%) aj v teréne (10%), príjem a 
výdaj tovaru, montážne práce a základné servisné úkony
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Špeciálny 
pedagóg (1) Centrum špeciálno-

pedagogického 
poradenstva(Čs.brigád
y 2, Liptovský Mikuláš 
1, 03101)

(tel.: 044/562 35 87, e-mail: 
diclm@stoneline.sk)

za mesiac (od 
737) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 03.09.2018 ; špeciálno-pedagogická diagnostika, špeciálno-
pedagogické intervencie poskytované deťom so zdravotným postihnutím vrátane 
vývinových porúch

Železiar v 
stavebníctve (5)

Kredit real, 
s.r.o.(Jozefa Dekreta 
Matejovie 549, 
Liptovský Hrádok 1, 
03301)

(tel.: 0907 339 275) za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: celá SR, Rakúsko  
  

Žeriavnik na 
žeriav AD 20 (1)

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

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

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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