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Agronóm (1) Farma Východná 
p.d.(Východná 465, 
Východná, 03232)

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

2.10.2020 za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje plnenie hlavných úloh :  
- stanovovanie technologických postupov pri pestovaní plodín, 
ovocinárstve a zabezpečovanie ich realizácie,  
- riadenie a usmerňovanie agrotechnických a pracovných postupov 
v rastlinnej výrobe,  
- organizácia a riadenie prác v rastlinnej výrobe,  
- stanovovanie spôsobov pestovania rastlín na stanovených 
plochách, zostavovanie osevných plánov,  
- posudzovanie kvality pôdy na pestovanie rôznych druhov 
po nohospodárskych plodín a procesu ich rastu a zretia,  
- zabezpečovanie nákupu chémie a hnojív pre rastlinnú výrobu,  
- vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe, ako 
výkaz osevu, výkaz plodín a výnosov, výkaz chémie, výkaz 
hnojenia. Vedie knihu honov s požadovanou dokumentáciou,  
- evidencia obhospodarovanej pôdnej a využívanie pôdy v 
rastlinnej výrobe,  
- postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe,  
- starostlivosť o zverené budovy, stroje a zariadenia - v maxim. 
možnej miere,  
- úsporné hospodárenie na všetkých činnostiach strediska,  
- kvalitné objemové krmivá,  
- tvorba a plnenie zásad správneho osevného postupu s 
prihliadnutím na podmienky ŠFP,  
- byť nápomocná pri tvorbe čerpania prostriedkov z eurofondov, 
PPA, ekohospodárenia v RV,  
- odovzdávanie a preberanie (písomný zápis) produkcie RV v 
naturálnom a finančnom vyjadrení,  
- vypracováva pastevný plán a zodpovedá za jeho dodržiavanie,  
- určuje umiestnenie mašta ného hnoja a jeho ošetrovanie,  
- určuje umiestnenie a použitie oplachových vôd z dojárne, 
prípadne hnojovice,  
- v ostatnej činnosti sa riadi pokynmi predsedu družstva a 
ekonóma.
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Asistent/ka 
vedúceho VO 
skladu (1)

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

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

28.4.2020 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

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

Asistentka 
konate a (1)

LUPICKI 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina 189-1A, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Adrián Baláž (, e-mail: 
info@lupicki.com)

25.2.2021 za mesiac (od 
2749,3) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistentka konate a  
RÉŽIA  
- objednávanie elektroniky a kancelárskych potrieb  
- nákup a pride ovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov  
- pride ovanie k účov, čipových kariet, mobilných telefónov a 
výpočtovej techniky  
- podpora pri riešení IT problémov - nahlasovanie porúch 
informačných technológií externej firme a vybavovanie servisných 
zásahov  
- pravidelná kontrola a optimalizácia paušálov v súčinnosti s 
maklérom od operátora  
- komplexná starostlivosť o chod kancelárie riadite a, udržiavanie 
poriadku  
- administratívna podpora pre ostatné oddelenia firmy  
  
INTERNÁ A EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA  
- prepájanie (a filtrovanie) telefónnych hovorov  
- rezervácia ubytovania a leteniek  
- spolupráca s bezpečnostným technikom  
- komunikácia s poistným agentom, spolupráca pri riešení 
poistných udalostí  
- vybavovanie pracovných záležitostí mimo firmy na služobnom 
aute  
- tlmočenie alebo dorozumievanie sa v cudzom jazyku s 
dodávate mi, v niektorých firmách aj so samotným šéfom  
- komunikácia s úradmi (napríklad vybavovanie potrebných 
oprávnení pre firmu)  
- riešenie reklamácií s dodávate mi alebo odberate mi  
  
Všeobecná asistencia v spoločnosti.
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Automechanik 
(1)

CAR4U, s.r.o.(1.mája 
4625/109A, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Juraj Maloš (tel.: +421905578271, 
e-mail: servis@car4u.sk)

10.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava a servis osobných motorových 
vozidiel,  
- diagnostika vozidiel.

Automechanik 
(2)

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

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

19.1.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; servisné prehliadky osobných a N1  
vozidiel, garančné opravy, opravy mechanických a podvozkových 
častí vozidiel,  opravy motorov a prevodoviek,  
diagnostika vozidiel

Automechanik 
nákladných 
vozidiel (1)

LAS - IMEX spol. s 
r.o.(Palugyaya 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Peter Karčák (tel.: 
+421911141490, e-mail: 
lasimex@lasimex.sk)

25.3.2021 za hodinu (od 
5,1)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba nákladných motorových 

vozidiel.

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

Kelčík Ján (tel.: +421914 330 030, 
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených nápojov.

Bezpečnostný 
pracovník (1)

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

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

20.1.2021 za hodinu (od 
3,8)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie maloobchodu Fresh Gelnica.

Bárber (1) Mr.&Mrs.Grand, 
s.r.o.(Martina 
Martinčeka 4701/2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Svitlana Havryshchuk (tel.: 0919 
440 035, e-mail: 
mr.msgrand@gmail.com)

4.9.2020 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Barber. Výška mzdy začína od 580€, závisí 
od skúseností UoZ. 

Chyžná (1) NVB Invest, a. s.(Nižná 
Boca 20, Nižná Boca, 
03234)

Sylvia Peniaková (tel.: 
+421914200720, e-mail: 
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

22.2.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Upratovanie ubytovacích kapacít a 

spoločných priestorov v novootváranej prevádzke Stará zvonica v 
Nižnej Boci.

Chyžná (2) Grand hotel Permon, 
s.r.o.(Pribylina 1486, 
Pribylina, 03242)

Kelčík Ján (tel.: +421914 330 030, 
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a ostatných pridelených 
priestorov, starostlivosť o zverené, ďalšie činnosti pod a potreby. 

Chyžná (3) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - chyžná pre hotel, reštauráciu a wellness  
- chyžná pre apartmány v správe
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Cukrár / 
Cukrárka (2)

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

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

6.4.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 03.05.2021 ; - príprava, pečenie dezertov a 
zákuskov pre hostí  
- sledovanie nových trendov v gastronómii a ich aplikácia  
- zodpovednosť za kvalitu cukrárskych výrobkov  
- dodržiavanie HACCP a technologických postupov  
- objednávanie a kontrola zásob  
- vedenie príslušnej evidencie  
- zabezpečenie čistoty prevádzky  
- dodržiavanie firemných štandardov

Dentálna 
hygienička (1)

Smiles Dental 
s.r.o.(Jánošíkovo 
nábrežie 2, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Vladimír Grešo (, e-mail: 
smilesdentalsro@gmail.com)

10.8.2020 za mesiac (od 
1200)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Dentálna hygiena

Disponent v 
medzinárodnej 
doprave (1)

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

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

10.2.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

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

Ing. Milan Vozár (tel.: 
+421445586120, e-mail: 
udolie@isternet.sk)

1.4.2021 za mesiac (od 
630)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; dojenie kráv

Elektrikár/
elektromontážnik 
(1)

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

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

12.8.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie elektrických schém strojných 
zariadení  
- montáž káblov/elektrokomponentov na strojné zariadenia  
- oživovanie (spúšťanie) strojných zariadení  
- riešenie prípadných problémov po spustení strojných zariadení
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Elektro 
projektant (1) AUTOMATICA s. r. 

o.(Revolučná 11, 
Liptovský Mikuláš, 
03105)

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

16.3.2021 za mesiac (od 
1400) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovávanie podkladov pre zapájanie 
elektrických zariadení.  
Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu.  
Tvorba technickej dokumentácie.

Elektromechanik 
(20)

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

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

9.10.2020 za mesiac (od 
705)

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

aspoň 3 
mesiace

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

Elektromechanik 
(30)

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

Mgr. Katarína Chovanová (, e-
mail: 
katarina.chovanova@eltek.com)

21.10.2020 za hodinu (od 
3,85)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

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

Elektromontážni
k s vyhláškou 
§21/§22 (10)

ManpowerGroup 
Slovensko 
s.r.o.(Pálenica  53/79, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Simona  Babišová (tel.: 
+421918708117, e-mail: 
simona.babisova@manpower.sk)

22.3.2021 za hodinu (od 
4,2)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; *samostatná montáž elektrických častí 
komponentov záložných, klimatizačných a napájacích jednotiek 
rôznych typov a ve kostí  
* zodpovednosť za kvalitné zapojenie uvedených zariadení pod a 
výkresovej dokumentácie
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Elektrotechnik - 
Liptovský 
Hrádok  (na 1 
zmenu) (3)

ADECCO Slovakia, 
s.r.o.(Pálenica  53/79, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Petronela  Hrošovská (, e-mail: 
petronela.hrosovska@adecco.com
)

9.4.2021 za hodinu (od 
3,82)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 01.05.2021 ; Elektrotechnik vykonáva pomocné, 
prípravné, obslužné a manipulačné práce v elektro-výrobe a 
spolupracuje pri montáži strojov a zariadení.  
Vykonáva manuálne práce súvisiace s osadzovaním a zapájaním 
káblových zväzkov, so skladaním a osádzaním komponentov do 
zostáv a podzostáv elektronických zariadení. Zároveň sa podie a na 
zostavovaní, montáži, inštalácii, zapájaní a oživovaní elektrických 
strojov, prístrojov a zariadení.

Expedient (1) COOP LC SEVER, 
a.s.(Družstevná 4503, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Lenka Stromková (tel.: 
+421445475217, e-mail: 
stromkova@lcsever.coop.sk)

17.3.2021 za mesiac (od 
763)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizuje rozvoz tovarových zásielok na 
PJ  
Eviduje rozvozy  
Koordinuje nakládku, pristavovanie vozidiel, komunikuje s 
vodičmi  
Vedie dokumentáciu  
Iné súvisiace činnosti

F&B manažér (1) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba Jasná 82, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

19.10.2020 za mesiac (od 
2050) Úplné stredné 

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

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie personálnej agendy  
- nábor, prijímanie, školenie zamestnancov  
- predvídanie a plánovanie udských zdrojov a predpokladaných 
nákladov  
  vzh adom na sezónnosť a obsadenosť  
- efektívne riadenie, organizovanie a rozde ovanie úloh F&B tímu  
- príprava a doh ad nad prípravou jednotlivých úsekov  
- kontroling, checklisty a kontrola kvality práce  
- spolu podie anie sa na príprave menu, sezónnych menu, 
marketingových   
  akcií  
- tvorba receptúr, kalkulačných listov a interných smerníc a 
kontrola   
  správneho uvedenia v praxi  
- sledovanie a aplikovanie trendov v praxi  
- systémové riadenie zásob  
- dodržiavanie HACCP
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Frézar (1) HACO, a.s.(1.mája 
1850, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

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

12.8.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Fyzioterapeut (1) Centrum sociálnych 
služieb 
ANIMA(Jefremovská 
634, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon odborných pracovných činností pri 
zabezpečovaní fyziologickej  liečebnej telesnej výchovy prijímate ov 
sociálnej služby v zariadení sociálnej služby.

Hlavný kuchár 
(2)

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

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

29.3.2021 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 30.04.2021 ; - pomoc pri nastavení všetkých 
procesov v rámci kuchyne a zaistenie jej   
  plynulého chodu  
- usmerňovanie, vedenie, kontrolovanie, školenie a motivovanie     
  vytvoreného tímu  
- tvorba kalkulácií  
-rýchle a efektívne plnenie pracovných povinností  
- podie anie sa so šéfkuchárom na vytváraní jedál a receptúr  
-krájanie, čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál 
teplej a  
  studenej kuchyne v zmysle receptúr a pokynov od nadriadeného  
- príprava a výdaj ala card  
- zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla, inventár a technológiu  
-dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a poriadku

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

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

12.8.2020 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Horár (1) Urbárske pozemkové 
spoločenstvo Liptovská 
Porúbka(Liptovská 
Porúbka, Liptovský 
Hrádok 1, 03301)

Ing. Miroslav Haluška (tel.: 
+421911 591 518, e-mail: 
info@urbarlp.sk)

17.2.2021 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 19.04.2021 ; Práce vyplývajúce z funkcie lesníka. 
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Hotelová chyžná - 
gazdiná (1)

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

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

6.4.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 03.05.2021 ; - koordinácia a manažovanie tímu  
- komunikácia s dodávate mi čistiacich prostriedkov a práčovne  
- starostlivosť o sklad a materiál  
- príprava novoubytovacích kapacít  
- upratovanie a čistenie novovybudovaných nadštandardne 
vybavených  
apartmánov a apartmánových domov  
- dodržiavanie interných pravidiel v prevádzke
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Hotelová chyžná / 
Pomocník v 
kuchyni (1)

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

Mgr. Jakub Vojtek (tel.: 
+421918642149, e-mail: 
vojtek@jasnavj.sk)

9.4.2021 za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; H adáme nového člena do nášho 
energického pracovného kolektívu na pozíciu - hotelová chyžná. Ak 
medzi vaše priority patrí zodpovedný prístup k práci, zmysel pre 
detail a zároveň máte tímového ducha, možno h adáme práve 
Vás ! :-)  
  
Očakávame:  
- Zodpovednosť za všetky činnosti súvisiace s čistením a prípravou 
hotelových izieb, kuchyne, wellness, spoločných priestorov a 
priestorov v areáli nášho hotela,   
- Postup pod a check listu, aby ste sa uistili, že celá budova je 100% 
čistá a pripravená pre hostí  
- Poskytovanie hotelového servisu ubytovaným hosťom na vysokej 
úrovni   
- Kontrolovanie zásob poste ného prádla, uterákov a čistiacich 
prostriedkov  
- Hlásenie zistených závad na izbách recepcii  
- Prozákaznícky prístup  
- Dôkladnosť  
  
Ostatné požiadavky:  
Hygienické minimum výhodou, nie však podmienkou   
Predchádzajúce skúsenosti s upratovaním v hotelovom zariadení sú 
výhodou, no taktiež nie podmienkou, radi Vás zaučíme !  
  
  
  
  
Váš životopis prípadne nám môžete zaslať na našu e-mailovú 
adresu: info@hoteljasna.sk  
Po posúdení životopisov, budeme telefonicky kontaktovať 
vybraných uchádzačov.

Inšpektor kvality 
- s praxou (4)

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

Simona  Babišová (tel.: 
+421918708117, e-mail: 
simona.babisova@manpower.sk)

9.3.2021 za mesiac (od 
765)

Stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za posúdenie zhodnosti 
vstupných a výstupných materiálov s výkresovou dokumentáciou.  
- Dbá na to, aby vystupujúce materiály spĺňali požiadavky ISO 
noriem v oblasti sledovanosti/kontrola kódov, zabezpečuje 
identifikáciu
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Inštalatér (1) MEDVE, s.r.o.(Pišúta 
4010, Lipt. Mikuláš, 
03101)

Ing. Peter Durnota (tel.: 0905 502 
968, e-mail: medve@medve.sk)

2.9.2020 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalatérske práce - voda, kúrenie, plyn. 

Inžinier 
elektronik - 
technológ (1)

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

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

10.3.2021 za mesiac (od 
850) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava výrobnej technologickej 
dokumentácie v oblasti výroby a testovania DPS  
- praktické overovanie výrobných postupov  
- komplexná praktická technologická podpora pre výrobu a nákup  
- zadávanie materiálových rozpisiek do interného systému,  
- spracovávanie technologických podkladov pre vypracovanie 
cenových ponúk.

Junior electronic 
designer (1)

SEC Technologies, 
s.r.o.(Družstevná 5, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Michal Simko (, e-mail: info@sec-
technologies.com)

15.2.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; We are looking for a young, motivated and 

ready to grow electronic designer for a small scale production of 
electronic modules with use in the defense industry based on the 
provided electronic scheme and other requirements.   
  
-Design of PCB boards in precision class 4-7 and with 2-6 layers  
-Coordination during manufacturing process (e.g. ordering of 
components)  
-Development, maintenance and organization of required 
documentation  
-Preparation of data inputs required for placement of SMT and 
THT technologies  
-Coordination of  placement sourcing, management of the required 
documentation  
-Procurement of electronic components (inc. BOM management, 
procurement optimization, stock management)  
-Management of produced electronic boards  
-Support during firmware booting and testing of electronic boards   
-Preparation and changes of technical documentation in English

Kaderník (1) Mr.&Mrs.Grand, 
s.r.o.(Martina 
Martinčeka 4701/2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Svitlana Havryshchuk (tel.: 0919 
440 035, e-mail: 
mr.msgrand@gmail.com)

20.7.2020 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kaderník.
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Klientsky 
poradca - 
Liptovský 
Mikuláš (2)

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

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

9.6.2020 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Kozmetička (1) LA-BI, s. r. 
o.(Ondrašovská 
185/131, Liptovský 
Mikuláš, 03105)

Ing. Tomáš Láni (, e-mail: 
tomas.lani@gmail.com)

29.10.2020 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha špecializovaného lasera pre 
zákroky na tele, konzultácie so zákaníkami, práca s PC, sociálnymi 
sieťami a pokladňou.   
Výška mzdy nie pevne stanovená, závisí od výkonu a počtu 
zákazníkov. Mesačný zárobok sa môže vyšplhať až do výšky 1 200 - 
1 500 eur.   
Zdravotné vzdelanie nie je podmienkou, v prípade eminentného 
záujmu je zamestnávate  ochotný uchádzača zaučiť.   
Výhody poskytované zamestnávate om: pohyblivý pracovný čas, 
služobný telefón a PC

Krajčírka 
brašnárka (1)

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

Jana Gažová (, e-mail: 
info@betaver.sk)

10.3.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie kože, textilu a podobných materiálov 
a iné pomocné práce v brašnárskej výrobe.

Kuchár (1) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce v kuchyni  
- hlavné práce v kuchyni  
- príprava raňajok  
- príprava večerí  
- denná prevádzka  
- oslavy
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Kuchár (1) MA COMPANY 
s.r.o.(1.mája  2035, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

10.12.2020 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (1) Sofia K.G. 
s.r.o.(Hradná 337, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Mgr. Soňa Glavová, tel: 0905 579 
268

10.8.2020 za hodinu (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

Kelčík Ján (tel.: +421914330030, 
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál.

Kuchár (2) MAXIM 2001, 
s.r.o.(Jánošíkovo 
nábrežie 1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Poláková Lucia (tel.: 0911 
544 447, e-mail: 
polakova@hoteljanosik.sk)

12.8.2020 za hodinu (od 
6) Stredné odborné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie a príprava jedál. 

Kuchár (2) THAI FOOD 
s.r.o.(Námestie mieru 
1/, Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

5.5.2020 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Kuchár - 
pizzerista (1)

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

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

11.5.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál talianskej a slovenskej 
kuchyne alebo príprava pizze.
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Kuchár - rezort 
(4)

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

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

30.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 30.04.2021 ; -rýchle a efektívne plnenie 
pracovných povinností  
-príprava a výroba produktu na základe pokynov od nadriadeného  
-krájanie, čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál 
teplej a studenej kuchyne  
- príprava a výdaj ala card  
- zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla  
- zodpovednosť za zverený inventár a technológiu  
-dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a poriadku

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

19.10.2020 za mesiac (od 
1250)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených pokrmov.  
Príprava polievok a príloh.

Kuchár/kuchárka 
(1)

Compass Group 
Slovakia s. r. 
o.(Závažná Poruba , 
Závažná Poruba, 
03202)

Nadžadyová Darina, vedúca FR 
(tel.: +421907827288, e-mail: 
zr.8050@compass-group.sk)

24.11.2020 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára/ kuchárky v spoločnosti  
IKEA Závažná Poruba. 

Kurič (1) DYHATECH s. r. 
o.(Krá ova Lehota 42, 
Krá ova Lehota, 03233)

Ing. Martin Konôpka (tel.: 
+421905971612, e-mail: 
dyhatech@dyhatech.sk)

18.2.2021 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha kotla na tuhé palivo

Kŕmenie 
hovädzieho 
dobytka a 
zásobovanie v ŽV 
(1)

Po nohospodárske 
družstvo so sídlom v 
Liptovskom 
Mikuláši(Po nohospodá
rska 1, L. Mikuláš, 
03101)

Ing. Oberuč Jaroslav (tel.: 
+421903 534 725, e-mail: 
pdlm@szm.sk)

31.3.2021 za mesiac (od 
1100)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie hovädzieho dobtyka a 
zásobovanie v ŽV, obsluha UNC.

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

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

5.3.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava dielov na striekanie (čistenie, 
brúsenie, tmelenie), príprava a aplikácia farieb.

Lekár fyziater na 
pracovisku 
fyzioterapie, 
baleneológie (1)

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

Eva Lachmannová (tel.: 
+421907472027, e-mail: 
svalzylh@gmail.com)

15.12.2020 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná práca odborného lekára v 
odbore fyziatria balneológia. 
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Požad. 
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Majster 
drevárskej 
výroby (1)

Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o.(Pod 
Lipami 1435/7, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ing. Burčíková Klára, personálne 
oddelenie (tel.: +421445207011, e-
mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.1.2021 za mesiac (od 
1050) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za riadenie pracovníkov a 
organizáciu práce na zverenom úseku, za dodržiavanie procesov, 
plynulosť materiálového toku, evidenciu, istenie kvality, správne 
balenie, označenie a uskladnenie výrobkov s cie om zabezpečiť ich 
včasnú a kompletnú distribúciu zákazníkom . V zmysle §82/b 
Zákonníka práce je povinný utvárať priaznivé pracovné podmienky 
a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.   
Ponúkaná mzda od 1 050  €/mesiac + odmeny 20% + mimoriadne 
odmeny na dovolenku, vianočné odmeny, dochádzkový bonus.   
 

Majster 
stavebnej výroby 
(1)

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

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

7.1.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie a kontrola robotníkov na stavbe

Majster 
strojárskej 
výroby (1)

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

Mgr. Katarína Krčulová (tel.: 
+421949560613, e-mail: 
katarina.krculova@vatmanntechn
ology.sk)

16.2.2021 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie, kontrola, evidovanie dochádzky 
pridelených pracovníkov.  
Zodpovednosť za chod svojho pracoviska.  
Doh ad nad dodržiavaním predpísaných výrobných a 
technologických postupov.  
Spolupracuje s technologickým oddelením.  
Riešenie problémových situácii , prijímanie a realizovanie 
nápravných opatrení na ich odstránenie.

Maliar - natierač 
interiérov (1)

EKOTHERM SK 
s.r.o.(Liptovský Peter 
204, Liptovský Hrádok 
1, 03301)

Dušan Pálenčík (tel.: 0917 431 
672, e-mail: palencik@gmail.com)

31.7.2020 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ma ovanie interiérov, maliarske práce. 

Manažér 
pobočky 
(Liptovský 
Mikuláš) (1)

Igor Kórintuš(Štúrova  
17, Liptovský Mikuláš, 
03204)

Igor Korintuš (tel.: 
+421907674845, e-mail: 
agenturnakancelaria@gmail.com)

22.3.2021 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie tímu existujúcich pracovníkov na 
pobočke  
- adaptácia, vedenie a motivácia pracovníkov  
- monitoring a zodpovednosť za výsledky skupiny  
- vedenie porád a podpora pracovníkov  
- nábor a výber pracovníkov na pobočku  
- nástup ihneď alebo dohodou

14



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 12.04.2021 o 08:27

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Manipulant / 
Páskovač (1)

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

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

8.2.2021 za hodinu (od 
3,82)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Masér (1) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

1.4.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky

Dátum nástupu: 31.05.2021 ; - masáže v hoteli pod správou wellnes

Masér / Masérka 
thajskej masáže 
(1)

RENT 
TECHNOLOGY, s. r. 
o.(Námestie mieru  1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

27.8.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Masér/masérka 
thajskej masáže 
(2)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD.  (tel.: 
0914 330 027, e-mail: 
pravne@hotelpermon.sk)

25.9.2020 za mesiac (od 
750) 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 ; Poskytovanie procedúr pod a požiadaviek, 
najmä thajské masáže. 

Mechanik opravy 
bicyklov (1)

Cyklošport, 
s.r.o.(M.M.Hodžu 4058, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Zdenko Pabiš (tel.: 
+421903705312, e-mail: 
cyklosport.sro@gmail.com)

5.2.2021 za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; skladanie a oprava bicyklov
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Mechanik, 
opravár 
po nohospodársk
ych strojov a 
zariadení (2)

EPONA Mútnik, 
s.r.o.(Mútnik 601/1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Oto Macko (tel.: 0903 153 803, e-
mail: oto28macko@gmail.com)

12.10.2020 za mesiac (od 
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava techniky na predaj, opravy a 
údržba stavebných strojov a po nohospodárskej techniky.

Montážny 
pracovník - 
Liptovský 
Hrádok (50)

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

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

28.10.2020 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie mechanických, 

elektromechanických a elektrických prác súvisiacich s montážou, 
výrobou, prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou 
elektronických zariadení (osadzovanie, opravy dosiek plošných 
spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení)

Montážny 
robotník/-čka (5)

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

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

2.2.2021 za hodinu (od 
3,82)

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

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

Murár (1) GEVOS, 
s.r.o.(Galovany 162, 
Galovany, 03211)

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

8.5.2020 za mesiac (od 
930)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce 

Murár (4) Slovak Edu Team - 
SET, s.r.o.(Ul. SNP 
105/10 105/10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

4.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Nákupca - 
Inžinier logistiky 
(1)

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

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

23.2.2021 za mesiac (od 
853) Stredné odborné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečovanie nákupu výrobného 
materiálu pre zahraničnú spoločnosť  
- vyhodnocovanie cenových ponúk od dodávate ov  
- komunikácia s dodávate mi  
- vyh adávanie nových dodávate ov  
- vybavovanie reklamácií voči dodávate om  
- hodnotenie dodávate ov

Nákupca / 
Logistik (1)

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

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

8.3.2021 za mesiac (od 
766) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: 03.05.2021 ; - zabezpečovanie objednávok a 
dodávok komponentov za najvýhodnejších podmienok, v 
požadovanej kvalite a v termíne pod a plánu výroby  
- získavanie cenových ponúk a ich vyhodnocovanie  
- vystavovanie objednávok v podnikovom informačnom systéme  
- pravidelné sledovanie stavu zásob a optimalizácia jeho hodnoty  
- kontrola plnenia dodávok komponentov na základe vystavených 
objednávok  
- zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre príjem materiálu 
na sklad  
- čítanie výkresov a celková znalosť technickej dokumentácie
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Nákupca s AJ (1) Ing. Ľubomír Čupka  
TATRAPET, export-
import,chovate ské 
potreby(Nám.oslobodit
e ov 75/14, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

28.4.2020 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovabnie a vedenie agendy 
nákupu,vyzjednávanie cien,kontrola fakúr, logistika,tvorba 
obalov,testovanie produktov a pod.

Obchodný 
zástupca (1)

GIVsport s.r.o.(Pod 
Lipami 96, Liptovský 
Hrádok, 03301)

Viktor Bošnjak (tel.: 0911 506 
510, e-mail: obchod@givsport.sk)

15.1.2021 za mesiac (od 
630)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyh adávanie a uzatváranie obchodných 
kontraktov, sporostredkovanie a komunikácia so zákazníkom. 

Obsluha CNC 
ohraňovacieho 
lisu (1)

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

(tel.: 044/5570685, e-mail: 
vyroba@metalsteelforming.sk)

7.9.2020 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC stroja, upínanie nástrojov, 
plechov a výrobkov, výmena opotrebovaných nástrojov, údržba 
CNC stroja.

Obsluha 
zariadenia na 
spracovanie 
drevenej hmoty 
(1)

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

Ing.Burčíková Klára (tel.: 
044/5207011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020 za hodinu (od 
4,4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky na porez drevnej hmoty, 
kvalitatívne triedenie vyrábaných produktov, balenie, evidencia, 
manipulačné práce.  

Odborný 
zamestnanec pre 
účtovníctvo a 
mzdy (1)

Základná škola s 
materskou školou 
Partizánska Ľupča 
419(Partizánska Ľupča 
419, 03215)

PaedDr. Emanuel Difko (tel.: 
+421905 336 752, e-mail: 
zsplupca@gmail.com)

2.12.2020 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v 
zmysle platnej legislatívy, personalistika a spracovanie miezd v 
zmysle platnej legislatívy. 

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

Zaťková Norika (tel.:  +421911 
803 031)

2.2.2021 za mesiac (od 
701)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;  Realizovanie individuálneho adaptačného 
plánu z poh adu zachovania a udržiavania zdravia. Kupanie, 
kŕmenie,  základná hygiena.
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Opatrovate  
starších osôb a 
osôb so 
zdravotným 
postihnutím v 
domácnosti, v 
teréne (1)

Obec Liptovský 
Ján(J.Kalinčiaka 39, 
Liptovský Ján, 03203)

Mgr. Martin Šimovček (tel.: 
+421911 654 704, e-mail: 
ic@liptovskyjan.sk)

7.4.2021 za mesiac (od 
686,5) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie starších a dokázaných osôb v 
domácnosti.

Opatrovate ka (1) Centrum sociálnych 
služieb 
ANIMA(Jefremovská 
634, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná 
manipulačná a obslužná práca pri vytváraní a prehlbovaní 
hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v 
zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovate ka v 
zariadení 
sociálnych služieb 
(1)

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

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

8.4.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; opatrovanie starších osôb v zariadení 
sociálnych služieb

Operátor CNC 
(1)

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

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

5.3.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Operátor CNC 
strojov (2) GÜDE, 

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

Ľubica Ondrejková (tel.: 
+421445222372, e-mail: 
ondrejkova@gude.sk)

10.3.2021 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha CNC a údržba vysekávacích 
strojov, čítanie technickej dokumentácie, načítanie programov do 
CNC strojov, programovanie pohybov,
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Operátor SMD 
linky (1)

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

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

9.2.2021 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha automatickej osádzacej linky na 
osádzanie SMD súčiastok,  
- zaistenie bezchybného chodu SMD linky,  
- zodpovednosť za kvalitu DPS osádzaných na SMD linke,  
- práca v trojzmennej prevádzke.

Operátor 
elektroerozívnych 
strojov – 
Rezačka / Pálička 
(2)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.: 
+42144 5 207 175, e-mail: 
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

19.11.2020 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha elektroerozivnej rezacky 
FANUC robocut a palicky otvorov AgieCharmilles  
- Zoradenie, nastavenie, kontrola a bezna udrzba elektroerozivnych 
rezaciek  
- Programovanie elektroerozivnej rezacky SW WireCut + 
SolidEdge  
- Kontrola a finálna úprava vyrobených dielov  
- Práca v dvojzmennej prevádzke

Operátor 
lisovacích strojov 
(1)

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

Ing. Patrik Klepáč (tel.: 
0907321391, e-mail: 
patrik.klepac@kovumlm.sk)

19.2.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na lisoch, lisovanie dielov.

Operátor stroja 
na výrobu 
výrobkov z 
plastov (5)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.: 
+42144 5 207 175, e-mail: 
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

7.4.2021 za hodinu (od 
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca pri strojoch na výrobu plastových 
výliskov  
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov  
- montáž dielov do podzostáv a zostáv  
- trojzmenná prevádzka
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Operátor strojov 
v nábytkárskej 
výrobe (10)

IKEA Industry 
Slovakia s. r. o., 
odštepný závod 
Jasná(Závažná Poruba 
500, Závažná Poruba, 
03202)

Andrea Majerčiaková (tel.: 
+42144/55 10 208, e-mail: 
andrea.majerciakova1@inter.ikea
.com)

25.3.2021 za hodinu (od 
4,43) 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 ; Po úvodnom oboznámení sa s 
podmienkami výroby a zapracovaní, podie ať sa na výrobe nábytku 
pod a konkrétneho pracovného zaradenia na jednolivých 
pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe. 

Operátor vo 
výrobe (3)

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

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

9.10.2020 za mesiac (od 
640)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Operátor výroby 
(8)

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

Mgr. Radoslava Lalíková (tel.: 
+421445207175, e-mail: 
radoslava.lalikova@esox-plast.sk)

14.10.2020 za hodinu (od 
3,82)

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

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

Operátor výroby 
- Liptovský 
Hrádok (10)

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

Simona  Babišová (tel.: 
+421918708117, e-mail: 
simona.babisova@manpower.sk)

9.3.2021 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; *práca s výrobnou dokumentáciou a s 
pracovnými postupmi  
*príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín  
*predmontáž , montáž, finalizácia a balenie systémov  
* zodpovednosť za kvalitné zapojenie uvedených zariadení pod a 
predpísanej technickej dokumentácie

Ošetrovate  HD 
(1)

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

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

19.1.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate  hospodárskych zvierat, 
starostlivosť o zvieratá, preháňanie zvierat, starostlivosť o poriadok 
v maštali; prax vítaná, kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a 
spo ahlivý prístup.
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Ošetrovate  
hovädzieho 
dobytka (1)

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

Ing. Norbert Králik (tel.: 
+4210445586120, e-mail: 
udolie@isternet.sk)

17.3.2021 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zvieratá - kŕmenie, 
podstielanie, zabezpečovanie odstraňovania mašta ného hnoja.

Pastier mladého 
dobytka (1) Ro nícke družstvo v 

Pribyline(Pribylina 
298, Pribylina, 03242)

O ga Jančušková (tel.: 
+421905397188)

7.4.2021 za mesiac (od 
1100)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o mladý hov. dobytok.

Pedagogický 
zamestnanec v 
hudobnom 
odbore (2)

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

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/ 
koordinátor SZUŠ (tel.: 0918 707 
106, e-mail: szus@dotyk.eu)

16.6.2020 za mesiac (od 
911) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie individuálnej výučby nástroja 
pod a platných učebných osnov MŠVVaŠ SR. 

Pedagogický 
zamestnanec v 
tanečnom odbore 
(2)

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

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/ 
koordinátor SZUŠ (tel.: 0918 707 
106, e-mail: szus@dotyk.eu)

16.6.2020 za mesiac (od 
911) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie skupinovej výučby jednotlivých 
tanečných štýlov pod a platných učebných osnov MŠVVaŠ SR. 

Pekár (1) MIPEK s.r.o.(Ľube a 
513, Ľube a, 03214)

Juraj Šmitala (tel.: 
+421903340391, e-mail: 
mipek@stonline.sk)

23.2.2021 za mesiac (od 
1100)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pekár (1) NVB Invest, a. s.(Nižná 
Boca 20, Nižná Boca, 
03234)

Sylvia Peniaková (tel.: 
+421914200720, e-mail: 
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

9.3.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Do novootváranej prevádzky Stará 

Zvonica h adáme šikovného pekára na pečenie chleba.
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Pekár / Pekárka 
(1)

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

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

29.3.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 30.04.2021 ; - príprava a pečenie chleba, slaného a 
sladkého pečiva  
- ručné miesenie a tvarovanie cesta  
- dokladanie pečiva do predajne  
- dodržiavanie HACCP a technologických postupov  
- objednávanie a kontrola zásob  
- vedenie príslušnej evidencie  
- zabezpečenie čistoty prevádzky  
- dodržiavanie firemných štandardov

Podlahár (2) Slovak Edu Team - 
SET, s.r.o.(Ul. SNP 
105/10 105/10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

23.2.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pokladníčka na 
pokladni, výdaj 
jedál (1)

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

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

25.6.2020 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca spojená s výdajom jedál a práca s 
pokladňou. 

Pomocná sila do 
kuchyne (2)

NVB Invest, a. s.(Nižná 
Boca 20, Nižná Boca, 
03234)

Sylvia Peniaková (tel.: 
+421914200720, e-mail: 
sylvia.peniakova@podstarouzvoni
cou.sk)

22.2.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Do novovznikajúcej prevádzky Stará 
zvonica v Nižnej Boci h adáme pomocné sily do kuchyne.

Pomocná sila v 
kuchyni (2)

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

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

19.10.2020 za mesiac (od 
930)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie pomocných prác v kuchyni. 
Umývanie riadu, čistenie zeleniny a pod.

Pomocník v 
kuchyni / 
Umývačka riadu 
(1)

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

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce v kuchyni  
- umývanie bieleho a čierneho riadu  
- umývanie kuchyne

Pomocný Stolár 
(2)

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

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

23.2.2021 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v stolárskej výrobe

Pomocný kuchár 
(2) Emil Hruboš 

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

Emil Hruboš (tel.: +421903 622 
908, e-mail: 
penzionborovec@gmail.com)

30.3.2021 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; Výdaj jedál.
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Pomocný 
pracovník 
mliekarenskej 
výroby (20)

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

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

2.7.2020 za hodinu (od 
3,6)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie suroviny na 

potravinárskej linke s cie om výroby kvalitných, hotových 
výrobkov, obsluha výrobných zariadení, manuálna práca so 
surovinou a výrobkom. 

Pomocný 
zootechnik (1) Ro nícke družstvo 

Dovalovo(Dovalovo 
515, Liptovský Hrádok, 
03301)

Ing. Miroslava Bukovičová (tel.: 
+421 910933437, e-mail: 
rdodovalovo@mag-net.sk)

17.2.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pracovník SBS -  
Zásahová 
jednotka (1)

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

Janka Jágerová (tel.: 
+421905326469, e-mail: 
jager@sbsjager.sk)

7.4.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie výjazdov na objekty 
pripojené na Pult centralizovanej ochrany.

Pracovník 
autoservisu (1)

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

Miroslav Halaj (, e-mail: 
trax@trax.sk)

30.3.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; servis áut v dielni

Pracovník 
obsluhy 
po nohospodársk
ych strojov (2)

Jaroslav Urban -
GOFEX(Dúbrava 559, 
Dúbrava, 03212)

Jaroslav Urban (tel.: 
+421903806145, e-mail: 
urban@gofex.sk)

15.3.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava, obsluha po nohospodárskych 
strojov (obilný kombajn, samochodná rezačka, traktor, vakovač)

Pracovník úradu 
(1)

JUDr. Ján 
Franek(Nešporova 15, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Viera Vechterová (tel.: 
+421445521804, e-mail: 
exekutorfranek@gmail.com)

7.4.2021 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Znalosť Exekučného poriadku, práca s 

počítačom v oblasti Exekučného poriadku.

Predavač v 
obchodnej 
prevádzke (1)

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

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

23.2.2021 za hodinu (od 
4,45)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Predavač/ka (3) Mäso Liptov 
s.r.o.(Demänovská 
cesta  745, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Eva Kuffová - personalistka (tel.: 
+421917354632, e-mail: 
masoliptov@gmail.com)

18.1.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj mäsa a mäsových výrobkov, 
dokladanie tovaru, obsluha zákazníka. Dvojzmenná prevádzka v 
čase od 07:00-15:30 hod., 11:30-20:00 hod.
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Predavačka (1) ŠPERK Holíč, 
s.r.o.(Kamenné pole 
4449/3  OZC RGB 
Liptov, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

ing František Packa (tel.: 
+421905409516, e-mail: 
packafrantisek11@gmail.com)

8.4.2021 za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj klenotníckeho tovaru.

Prevádzkový 
elektrikár (1)

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

Ing.Burčíková Klára (tel.: 
044/5207011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020 za hodinu (od 
4,4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrotechnická údržba výrobných liniek, 
zariadení a budov,vykonávanie nastavení, montáž a oprava 
zariadení a el.náradia,samostatná realizácia kvalifikovaných 
činností pri elektroúdržbe strojov a technológii, odstraňovanie 
porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a analyzovanie 
týchto porúch,zapájanie elektrických rozvádzačov,ovládacích 
panelov,práca s technickou dokumentáciou,obsluha rozvodne 
elektrickej energie. 

25



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 12.04.2021 o 08:27

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Produktový 
manažér (1)

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

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

16.3.2021 za mesiac (od 
1400) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vlastníctvo produktov od uvo nenia po 
ukončenie výroby.   
Prezentácie štandardných produktov.   
Získavanie informácií týkajúcich sa požiadaviek na nové produkty 
– z trhu, pobočiek a od zákazníkov.  
 Požadovanie špecifikácií pre nové produkty.   
 Zabezpečenie integrácie environmentálnej politiky spoločnosti do 
všetkých príslušných produktov.  
 Účasť na NPI procese.   
 Intranetové produkty a CTO stránky.   
Proces uvedenia nového výrobku.   
 Proces ukončenia výroby produktu.  
 Poskytovanie produktových/aplikačných školení pre GPS tím a 
k účových zákazníkov.  
 Podpora GPS tímu, predaja a zákazníkov so zameraním na 
produkty a funkcionalitu.  
 Poskytovanie aktuálnych informácií o produktoch a funkcionalite 
pre GPS tím.  
 Data sheets (technická stránka obsahu).   
 Účasť na diskusiách zameraných na postupnosť (roadmap) 
výrobkov a stratégiu budúcich výrobkov.  
 Kontaktný bod medzi predajom/trhom a R&D.   
 Riadenie korporáciou podporovaných produktov tretej strany, 
napríklad inverterov.   
 Schválenie a zamietnutie krokov v NPI procese.

Programátor 
robotov ABB, 
PLC Siemens (1)

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

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

6.4.2021 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba softvéru pre PLC a HMI systémy.  
Tvorba softvéru pre priemyselné roboty ABB.  
Navrhovanie a realizácia automatizovaných výborných procesov.  
Spracovávanie podkladov pre zapájanie el. zariadení.  
Vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu.  
Tvorba technickej dokumentácie.  
Oživovanie zariadení a uvádzanie zariadení do prevádzky.  
Skúšky a testy zariadení a liniek.
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Projektový 
inžinier (1)

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

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

11.3.2021 za mesiac (od 
1050) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - skúma a analyzuje vstupné informácie, 
ktorými sú designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály, 
potrebné k definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo 
aplikácie  
- koordinuje elektrický a mechanický design s ostatnými inžiniermi, 
s cie om vytvoriť požadované riešenia, zodpovedá za celkový návrh  
- vytvára a definuje kusovník pre systémy, kity a ostatné 
príslušenstvo  
- poskytuje podporu pri tvorbe výrobnej dokumentácie vrátane 
výkresov a testovacích procedúr  
- poskytuje podporu pri tvorbe dokumentácie pre zákazníka na 
základe platných postupov a procedúr  
- kooperácia s ostatnými oddeleniami  
- vykonáva ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne 
bežiacich projektov a platných procedúr

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

Dasa Safarikova (tel.: 
+421902801602, e-mail: 
safarikova@penzionlarion.sk)

30.3.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 03.05.2021 ; H adáme príjemnú kolegyňu na 

pozíciu Recepčná v rodinnom penzióne na Liptove. Náš tím 
charakterizuje predovšetkým ochota, zdvorilosť a úsmev.  
  
Náplň práce:  
Ubytovanie, odubytovanie hostí  
Účtovanie hostí  
Zasielanie, odpovedanie mailov  
Komunikácia so zákazníkmi

Recepčná/ý (2) A3S s. r. 
o.(Demänovská Dolina 
140, Demänovská 
Dolina, 03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - recepcia (ubytovanie hostí)  
- pomoc pri upratovaní  
- pomoc pri vedení účtovníctva
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Referent 
fakturácie a 
pokladne (1)

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

Nemcová Alena, personalistka 
(tel.: +421445476534, e-mail: 
alena.nemcova@vpslm.sk)

22.3.2021 za mesiac (od 
671) Úplné stredné 

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; Vedenie pokladne, sumarizácia 
podkladov pre vystavovanie faktúr,  vystavovanie odberate ských 
faktúr, spracovanie interných dokladov, spolupráca pri 
uzávierkach a inventarizácii, spracovanie a vedenie majetku 
spoločnosti, evidencia a spracovanie úprav rozpočtu. Vzdelanie v 
odbore ekonomika, účtovníctvo, fakturácia.  Pracovný pomer na 
určitý čas - zastupovanie počas materksej dovolenky. 

Referent 
skladového 
hospodárstva / 
Skladník (1)

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

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

22.12.2020 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie tokov tovarov, ručného náradia 
a pracovných pomôcok (príjem, uskladnenie, umiestnenie, výdaj) v 
sklade a na stavbe  
- fyzická kontrola tovaru, pomôcok a náradia pod a dokladov 
(príjemka, výdajka, evidencia)  
- realizácia distribúcie vybraných materiálov k jednotlivým 
pracoviskám pod a požiadaviek a technologických predpisov (práca 
aj na VZV)  
- kontrolovanie limitných minimálnych zásob  
- denná evidencia dodacích listov a výdajok a následné nahrávanie 
údajov do elektronického skladového systému  
- fyzická inventúra skladu  
- udržiavanie čistoty a poriadku v sklade, dodržiavanie BOZP, PO 
a smerníc

Rezač a lepič 
molitanu (1)

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

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

12.3.2021 za mesiac (od 
680)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a lepenie molitanu v čalúnnickej 
výrobe. Práca je vhodnejšia pre mužov z dôvodu manipulácie s 
ťažkými bremenami.
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Riadite  
Súkromnej ZŠ (1)

FELIX Liptovský 
Mikuláš(Petrovičovo 
Nábrežie  1571/18, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Adriana  Garrett (, e-mail: 
oz@felixlm.sk)

22.2.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; 

Senior 
Production 
Manager (1)

SEC Technologies, 
s.r.o.(Družstevná 5, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Michal Simko (tel.: 
+421905327966)

16.12.2020 za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Scaling of production from pre-series to 
pilot production to production ramp-up  
  
-Design and optimisation of the production process  
-Management and coordination of the production team  
-Management and coordination of external cooperations  
-Cooperation on the definition and design of testing processes and 
tools  
-Review and management of production documentation  
-Planning of resources and keeping delivery dates

Senior inžinier 
mechanického 
dizajnu (1)

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

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

23.3.2021 za mesiac (od 
1350) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Skúma a analyzuje informácie, ako sú 
designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály, potrebné k 
definovaniu vyrobite nosti, k realizácii návrhu alebo aplikácie  
• Spolupracuje na zosúladení mechanického designu s ostatnými 
inžiniermi, s cie om vytvoriť požadované riešenia  
• Asistuje pri definícii a tvorbe BOM pre systémy a príslušenstvo  
• Definuje baliaci materiál a štítky pre produkty v spolupráci s 
výrobou, zákazníkom a dodávate om  
• Kooperácia s ostatnými oddeleniami  
• Vykonáva  ďalšie činnosti pod a pokynov nadriadeného, aktuálne 
bežiacich projektov a platných procedúr

Servisný technik 
(2)

AGROTEM MJ 
s.r.o.(Ul. 1. mája 4271, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Katarína Janičinová (tel.: 
+421911899876, e-mail: 
katarina.janicinova@agrotemmj.s
k)

29.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostika a oprava porúch 

po nohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky  
- Záručné a pozáručné opravy uvedenej techniky  
- Montáž nových strojov a následné odovzdávanie a zaško ovanie 
obslúh.  
- Komunikácia s dodávate mi potrebných dielov na opravu  
- Servisné výjazdy v rámci stredného a východného Slovenska
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Sestra (1) Centrum sociálnych 
služieb 
ANIMA(Jefremovská 
634, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

6 alebo 
viac 

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

Sestra na 
lôžkovom 
oddelení (5)

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

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

19.10.2020 za mesiac (od 
902)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti spojené s 
poskytovaním oštrovate skej starostlivosti. 

Signalista 
Liptovský 
Mikuláš (1)

Železnice Slovenskej 
republiky(Štefánikova 
1, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Erika Seková (tel.: 
+421911112081, e-mail: 
zsr.Sekova.Erika@recrumail.com
)

22.2.2021 za mesiac (od 
790)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; PRIJÍMAME  do tímu šikovných kolegov, 
ktorých pracovná náplň bude:  
- zabezpečovanie dopravnej cesty pre vlaky a posun pomocou 
ústredne, miestne a ručne stavaných výhybiek  
- obsluha a kontrola oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   
- vedenie dopravných záznamov

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

Martin Rakyta (tel.: 
+421918831292, e-mail: 
mrakyta@autoservisaes.sk)

25.3.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; Práca v sklade a ostatné pomocné 
práce v autoservise.

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

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

7.1.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

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

Skladník (2) Eltek s.r.o.(Pálenica 
53/79, Liptovský 
Hrádok, 03317)

Mgr. Katarína Chovanová (tel.: 
+421908291160, e-mail: 
katarina.chovanova@eltek.com)

15.12.2020 za hodinu (od 
3,6)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zaskladňovanie materiálových položiek 
do finálneho skladu  
- dvojzmenná prevádzka  
- práca vhodná aj pre študenta nad 18 rokov  
- práca s bremenamy
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Skladník a 
operátor 
vyrezávacieho 
plotra (1)

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

PhDr. Ján Tomčík  ( Mariana 
Líšková office manažér ) (tel.: 
0905 437 956, e-mail: 
office@tomirtech.sk)

10.8.2020 za mesiac (od 
750)

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

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

Sous chef (2) DRUŽBA, s.r.o.(Hotel 
Družba Jasná 82, 
Demänovská Dolina, 
03251)

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

4.5.2020 za mesiac (od 
2600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

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

Stolár (2) MIBERAS, 
s.r.o.(Podtatranského 
680, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

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

19.8.2020 za mesiac (od 
800)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nábytku do interiérov a následná 
montáž u zákazníka. 

Stolár (2) Slovak Edu Team - 
SET, s.r.o.(Ul. SNP 
105/10 105/10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

23.2.2021 za mesiac (od 
1100)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Strojník na bager 
(3)

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

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

7.1.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha stavebných strojov
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Strojný zámočník 
- zvárač (1)

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

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

19.3.2021 za hodinu (od 
7,1)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke práce  

Zváračské práce  
Predpríprava a zhotovenie dielcov pod a výrobnej dokumentácie  
Zostavovanie a montáž jednotlivých častí strojov

Strojný zámočník 
- zvárač (1)

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

Ing. Patrik Klepáč (tel.: 
0907321391, e-mail: 
patrik.klepac@kovumlm.sk)

19.2.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke práce, zváranie.

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

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

12.8.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Technický 
Asistent/ka Sietí a 
Systémov (1)

LUPICKI 
s.r.o.(Partizánska 
Ľupča 403, Partizánska 
Ľupča, 03215)

Adrián Baláž (, e-mail: 
info@lupicki.com)

24.2.2021 za mesiac (od 
2036,5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Všeobecná administrácia počítačových 
sietí v hybridnej platforme.  
  
- Správca informačných systémov  
- Administrácia informačných systémov  
- IS Administrácia  
- Sieťová administrácia   
- Správa operačných systémov a sietí s manuálnym 
zapnutím/reštartom/vypnutím.

Technológ (1) LIPTOV FOOD s. r. 
o.(Uhorská Ves 164, 
Uhorská Ves, 03203)

Michal Štás (tel.: +421901713945, 
e-mail: liptovec@liptovec.sk)

26.11.2020 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvládnutie technologických postupov vo 
výrobe.

Technológ 
výroby (1)

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

Mgr. Katarína Krčulová (tel.: 
+421949560613, e-mail: 
katarina.krculova@vatmanntechn
ology.sk)

16.2.2021 za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie objednávok do výrobného 
procesu.  
Zabezpečenia dodania výrobných súčastí.  
Komunikácia s dodávate mi.  
Zabezpečenie plnenia dodacích termínov.
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Testovací technik 
(15)

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

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

27.7.2020 za mesiac (od 
623) Stredné odborné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:  
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a 
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.  
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov 
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov  
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a 
sprievodnej dokumentácie.  
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických 
výrobkov a systémov pod a testovacích procedúr.  
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích 
procedúr  
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a ich 
ovládanie.  
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a 
systémoch pod a technickej dokumentácie.  
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích 
procedúr  
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.  
• Práca s počítačom a testovacími programami na počítači.  
• Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre 
elektrotechnické výrobky a systémy.  
• Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž pod a podskupín a 
finálnych výrobkov.  
• Predmontáž, montáž, finalizácia a balenie systémov.  
• Zapojenie systémov pod a schém a pracovných postupov.  
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a 
sprievodnej dokumentácie.  
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a 
systémoch pod a technickej dokumentácie.  
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S  
• Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a 
dokumentácie  
  
Zodpovednosť:  
• Zodpovedá za úplné otestovanie systému pod a testovacej 
procedúry.  
• Zodpovedá za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z QMS.  
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• Zodpovedá za dodržiavanie kvality v rámci EMS.  
• Zodpovedá za zariadenia jemu zverené náradie a pomôcky..  
• Zodpovedá za plnenie prac. činností vyššie uvedených.  
  
Právomoci:  
• Ma právo vrátiť nezhodný výrobok späť do výroby, alebo na 
MRB, v prípade, že mu neprešiel čo len jediný krok pod a 
testovacej procedúry.  
• V prípade neprítomnosti supervízora testovania môže byť 
poverený jeho zastupovaním.  
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a 
systémoch pod a technickej dokumentácie. Práca z nezhodným 
výrobkom.

Testovací technik 
(4)

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

Mgr. Katarína Chovanová (, e-
mail: 
katarina.chovanova@eltek.com)

21.9.2020 za hodinu (od 
4,45)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavné pracovné činnosti:  
• Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a 
testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy.  
• Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov 
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov.   
• Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a  
sprievodnej  dokumentácie.   
• Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických  
výrobkov a systémov pod a testovacích  procedúr.  
• Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích  
procedúr.  
• Zapojenie meracích a testovacích elektronických prístrojov a ich 
ovládanie.  
• Zistenie a odstránenie chýb na elektrotechnických výrobkoch a 
systémoch pod a technickej dokumentácie.  
• Využívanie technických a funkčných parametrov testovacích 
procedúr.  
• Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.  
• Práca s počítačom  a testovacími programami na počítači.  
• Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S.  
- dvojzmenná prevádzka
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Traktorista (1) Ro nícke družstvo v 
Pribyline(Pribylina 
298, Pribylina, 03242)

Ingrid Sochorová (tel.: 
+421917114664, fax: 0445280804, 
e-mail: rdpribylina@nextra.sk)

7.4.2021 za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie zvereného vozidla  
vykonávanie prác pod a potreby ( kosenie, orba, sejba, .....)  
vykonávanie údržby

Traktorista - 
krmič (1)

Ro nícke družstvo v 
Pribyline(Pribylina 
298, Pribylina, 03242)

Ingrid Sochorová (tel.: 
+421917114664, fax: 0445280804, 
e-mail: rdpribylina@nextra.sk)

19.1.2021 za mesiac (od 
1000)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie zvereného vozidla  
- vykonávanie prac v živočíšnej výrobe - kŕmenie   
- vykonávanie údržby zvereného vozidla

Triedenie reziva 
(1)

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

Ing.Burčíková Klára (tel.: 
044/5207011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020 za hodinu (od 
4,4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Triedenie reziva pod a kvalitatívnych 
tried. 

Upratovačka 
wellness (2)

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

Cviková Zuzana (tel.: 
+421914330036, e-mail: 
wellnessmanager@hotelpermon.s
k)

2.3.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov prevádzky 
wellness. 

Učite  ZŠ prvý 
stupeň (1)

FELIX Liptovský 
Mikuláš(Petrovičovo 
Nábrežie  1571/18, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Silvia Procházková (, e-mail: 
skola@felixlm.sk)

2.2.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 23.08.2021 ; 

Učite  v 
materskej škole 
(1)

Materská 
škola(Komenského 13, 
Liptovský Mikuláš 1, 
03101)

Beata Grešová (tel.: 0915 829 939, 
e-mail: 
mskomenskeho@centrum.sk)

16.10.2020 za mesiac (od 
817,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 25.08.2021 ; Samostatný učite  , výchova a 
vzdelávanie detí predškolského veku.  
Zástup učite a počas materskej dovolenky.   
Dvojzmenný pracovný čas  v čase od: 06:30 - 12:00 hod. a  od 10:30 
- 16:00 hod. (priama práca s deťmi). 

Učite /ka (4) ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
M.R.Martákovej(Nábr
ežie 4. apríla 1936, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Alena Ridzoňová (tel.: 
+421445524989, e-mail: 
skola@zsmrmlm.edu.sk)

1.3.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Odborné vyučovanie žiakov na 2. 
stupni - matematika, slovenský jazyk, telesná výchova, geografia.
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Učite /ka 
anglického 
jazyka (1)

Stredná odborná škola 
stavebná(Školská 8, 
Liptovský Mikuláš, 
03145)

Ing. Iveta Vančová (tel.: 044/552 
14 09, e-mail: 
i.vancova@sosslm.sk)

8.10.2020 za mesiac (od 
998,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu počas dlhodobej PN učite a. 

Učite /ka telesnej 
výchovy, ideálne 
v kombinácií 
RUJ alebo THD 
(1)

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

PhDr. Eva Vondráková (tel.: 
+421911974744, e-mail: 
zsjankakralalm@gmail.com)

17.3.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 25.08.2021 ; Učite /ka telesnej výchovy, ideálne v 
kombinácii RUJ alebo THD. 

Valciar/ka - 
operátor pri 
valcovacej linke 
(1)

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

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

18.6.2020 za hodinu (od 
4,53)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; • príprava vstupného materiálu pre 

valcovacie linky,  
• nastavovanie valcovacích liniek,  
• valcovanie výrobkov na valcovacích linkách,  
• dolaďovanie valcovacích liniek,  
• nastavovanie zariadení potrebných pre výrobu na linkách,  
• odoberanie výrobkov od linky,  
• kontrolovanie kvality hotových výrobkov.
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Vedúci / vedúca 
oddelenia 
ekonomiky a 
prevádzky - 
ekonóm / 
ekonómka (1)

Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa v 
Liptovskom 
Mikuláši(Tranovského 
č.3, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, )

Mgr. Richard Gregor (tel.: 
+421903 660 069)

19.2.2021 za mesiac (od 
920) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie 6-členného oddelenia, ktoré 
zabezpečuje ekonomiku, personalistiku, a fyzickú prevádzku 
verejnej príspevkovej organizácie v oblasti kultúry  
- komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy s väzbami na 
rozpočet, tvorba rozpočtu, realizácia  úprav rozpočtu, zabezpečenie 
všetkých operácií súvisiacich s rozpočtovaním, financovaním, 
účtovaním a kontrolou efektívneho využívania finančných 
prostriedkov  
- zodpovednosť za pohyby na účtoch v Štátnej pokladnici a iných 
bankových účtoch a zabezpečenie bankového styku, evidencia, 
účtovanie bankových  pohybov  
- zostavenie účtovnej závierky (štvrťročne, ročne), finančných 
výkazov (štvrťročne, ročne), konsolidovanej účtovnej závierky, 
štatistík, analýz a reportov aj pre potreby  zriaďovate a  
- vyúčtovanie  transferov voči poskytovate om (samospráve,  
zriaďovate ovi, štátnemu  rozpočtu a iným  poskytovate om)  
- zodpovednosť za zverejňovanie faktúr a objednávok  
- zodpovednosť za verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy, 
zostavenie a aktualizácia plánu verejného obstarávania, štvrťročné 
súhrnné správy  
- vykonávanie  základnej finančnej  kontroly  
- vystavovanie objednávok a odberate ských faktúr  
- vyúčtovanie komisionárskych zmlúv  
- zostavovanie priznaní a hlásení pre Finančnú  správu  
- vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc v oblasti 
ekonomiky a financovania  
  
Ďalšie kritériá a požiadavky:  
- vzťah ku kultúre a k pamäťovým inštitúciám  
- ochota a schopnosť nachádzať riešenia v zložitej administratíve 
verejnej správy  
- občianska bezúhonnosť  
- znalosť legislatívnych noriem pre príslušnú oblasť (najmä: zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o múzeách a galériách, 
zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon o majetky 
vyšších územných celkov, zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o výkone 
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práce vo verejnom záujme, zákon o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o 
ochrane osobných údajov, zákon o DPH, zákon o dani  z príjmov, 
občiansky  zákonník, obchodný zákonník, zákonník práce a ďalšie)  
- znalosť predpisov pre zostavovanie účtovných závierok a výkazov  
- znalosť účtovných postupov verejnej správy a rozpočtovníctva 
verejnej  správy  
- znalosť – MS Word, MS Excel, MS Outlook, znalosť 
ekonomického programu iSpin výhodou,  
- minimálne 3 ročná prax v oblasti ekonomiky  
- prax v riadení oddelenia alebo predpoklady k vedeniu kolektívu  
  

Vedúci právneho 
odboru (1)

Mesto Liptovský 
Mikuláš(Štúrova 
1989/41, Lipt. Mikuláš, 
03142)

Ing. Chromeková (tel.: +42144 
556 52 07, e-mail: 
d.chromekova@mikulas.sk)

15.12.2020 za mesiac (od 
1600) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné zabezpečovanie právnej 
agendy.
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Vedúci strediska 
montáže v spol. 
TESLA 
Liptovský 
Hrádok (1)

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

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

24.2.2021 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; → dispečerské riadenie a koordinácia 
výrobných procesov montáže a balenia hotových výrobkov;  
→ doh ad nad realizáciou denného plánu výroby na týchto dielňach;  
→ dodržiavanie zásad technologických postupov a kvality výroby;  
→ optimalizácia technologických postupov, noriem, zvýšenia 
využitia pracovného času, dostupnosti a vyťaženia strojných 
zariadení;  
→ odstránenie základných druhov plytvania na dielni;  
→ zavedenie prvkov 5S, KAIZEN a LEAN výroby;  
→ spolupráca s oddelením plánovania pri tvorbe a realizácii plánu 
výroby;  
→ účasť na denných operatívnych poradách (DOR) a ostatných 
poradách na prizvanie;  
→ organizovanie činnosti operátorov výroby a prostredníctvom 
nich starostlivosť o plynulý chod výroby;  
→ spolupráca s odd. priemyselného inžinieringu na zlepšení 
produktivity a zefektívňovaní výrobných procesov a využívania 
materiálu;  
→ príprava podkladov na spracovanie miezd, dochádzky a 
osobného ohodnotenia operátorov výroby zvereného úseku;  
→ operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov 
prideleného úseku výroby;  
→ kontrolovať dodržiavanie BOZP, požiarnych predpisov a 
technologickej disciplíny vo výrobnom procese;   
→ zodpovedať za dodržiavanie predpisov a legislatívy v oblasti 
environmentu.

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

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

18.2.2021 za hodinu (od 
3,6)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadi výrobu na základe aktuálnej 
dokumentácie, výrobného plánu, alebo jeho zmien.  
Zabezpečuje presuny pracovníkov medzi jednotlivými 
pracoviskami po dohode s priamym nadriadeným, alebo vedúcim 
logistiky.  
Vykonáva kontrolu výrobného procesu, dodržiavanie výrobných 
postupov, vedenie záznamov, plánuje a organizuje nápravné 
opatrenia v spolupráci s oddelením údržby a kvality.  
Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny a bezpečnostných 
predpisov na zverenom úseku.
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Vedúci údržby 
(1)

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

Ing.Burčíková Klára (tel.: 
044/5207011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

29.5.2020 za mesiac (od 
1700) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie pracovníkov mechanickej a 
elektrickej údržby ,organizácia, činnosti ,efektívnosť, komunikácia, 
hodnotenie,reporting. Vytváranie krátkodobých a dlhodobých 
plánov údržby.  Riadenie určených investičných a údržbárskych 
projektov. Autopark, autodielňa,činnosť ,efektívnosť, 
evidencia,kontrola. Zodpovednosť za technické siete v závode, 
pravidlá.

Vodič (1) Euro Trans Húlek 
s.r.o.(Svätý Kríž 225, 
Svätý Kríž, 03211)

Zdenko Húlek (tel.: 0903 304 246, 
e-mail: eurotranszh@centrum.sk )

3.6.2020 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vodiča nákladnej dopravy. 

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

Darina Hladišová (tel.: 
+421445520473, e-mail: 
dhladisova@lippek.sk)

12.3.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a rozvoz pekárskych výrobkov 

na odberné miesta.

Vodič (1) Slovenské inžiniersko 
priemyslové 
stavby,spol. 
sr.o.(Moyzesova 184, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Eduard Hvizdoš (tel.: 
+421907809604, e-mail: 
sips@sips.sk)

16.2.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla

Vodič LKW (7) LES-WOOD 
s.r.o.(Hriadky 1590/17, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Juraj Laurinec (tel.: +421948 061 
349, e-mail: 
juraj.laurinec@leswood.sk)

5.2.2021 za mesiac (od 
623)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič v medzinárodnej nákladnej 
dopravy.

Vodič MKD (1) LM Speed s. r. 
o.(Hriadky 1400/7, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Jaroslav  Vrlík (tel.: 
+421950780677)

17.3.2021 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD skupina C do 12 t.
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Vodič kamiónu 
(2)

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

Miroslav Šlauka (tel.: 
+421903804764, fax: 
00421445541159)

31.8.2020 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu

Vodič kamiónu v 
medzinárodnej 
doprave (2)

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

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

10.2.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave 
zväčša v Strednej a Západnej Európe.  
Zodpovednosť za bezpečné naloženie, vyloženie tovaru.  
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie 
dokumentov od prepravovaného tovaru.  
Starostlivosť o zverené vozidlo.  
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vodič kamiónu v 
medzinárodnej 
doprave (3)

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

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

29.5.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave 
zväčša v Strednej a Západnej Európe.  
Zodpovednosť za bezpečné naloženie, vyloženie tovaru.  
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie 
dokumentov od prepravovaného tovaru.  
Starostlivosť o zverené vozidlo.  
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.

Vodič 
nákladného 
vozidla (1)

LAS - IMEX spol. s 
r.o.(Palugyaya 1, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Peter Karčák (tel.: 
+421911141490, e-mail: 
lasimex@lasimex.sk)

5.10.2020 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla.  

Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

Vychovávate  v 
ZŠ (1)

FELIX Liptovský 
Mikuláš(Petrovičovo 
Nábrežie  1571/18, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Jana  Halíková (, e-mail: 
skola@felixlm.sk)

23.3.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2021 ; Vychovávate  v rannom a poobednom 
školskom klube detí. Kandidát spĺňa kvalifikáciu pod a vyhlášky č. 
437/2009 Z. z.
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Včelmajster / 
Správca budovy 
(príp. 
výskumník) (1)

Národné 
po nohospodárske a 
potravinárske 
centrum(Gašperíkova 
599, Liptovský Hrádok, 
03301)

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. (tel.: 
+421911807741, e-mail: 
lubica.rajcakova@nppc.sk)

22.2.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zahrňujúca všetky činnosti spojené s 
riešením výskumných úloh pracoviska, so starostlivosťou o 
včelnicu, včelstvá, budovu a služobné motorové vozidlá.

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

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

9.12.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie dielcom na klasickej vŕtačke, 
rezanie závitov ručne aj strojom.

Všeobený lekár 
pre dospelých (2)

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

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

6.4.2021 za mesiac (od 
2200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Zdravotná sestra 
(1) Domov sociálnych 

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

(tel.: +421911 803 031, e-mail: 
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

2.2.2021 za mesiac (od 
751) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Realizovanie individuálneho adaptačného 
plánu z poh adu zachovania a udržiavania zdravia. Kúpanie, 
kŕmenie, základná hygiena, kompletná starostlivosť o klienta v 
domove sociálnych služieb.

Zdravotná sestra 
v zubnej 
ambulancii (1)

MDDr. Jaroslav 
Adamčík, s. r. o.(J. D. 
Matejovie 542, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Jaroslav Adamčík (, e-mail: 
adamcik.jaroslav@gmail.com )

18.9.2020 za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca zdravotnej sestry v zubnej 
ambulancii. Mzda sa líši v závislosti od skúseností uchádzača. 
Uchádzač bez praxe - 650€, uchádzač s praxou minimálne dva roky 
- 800€.  
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Zdravotnícky 
asistent (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná pracovná činnosť pri 
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych služieb

Zdravotnícky 
asistent (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná pracovná činnosť pri 
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych služieb

Zdravotnícky 
asistent (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná pracovná činnosť pri 
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych služieb

Zdravotnícky 
asistent (1)

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

Ing. Jana Devečková (tel.: 
+421445533327, e-mail: 
ddlm.deveckova@vuczilina.sk)

6.4.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná pracovná činnosť pri 
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych služieb

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

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

26.8.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie spojov na montážnej linke, 
tmelenie, brúsenie.
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Zástupca 
vedúceho 
mliekarne (1)

AGRONOVA Liptov, 
s.r.o.(Liptovská 
Sielnica 176, Liptovská 
Sielnica, 03223)

Ing. Pavel  Kantík (tel.: +421 44 
559 72 13)

23.3.2021 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - plánovanie a objednávanie vstupných 
surovín, zabezpečenie a fakturácia objednávok, vedenie skladovej 
evidencie mliekarne  
- vedenie príslušných evidencií a komunikácia s kontrolnými 
orgánmi  
- kontrola dodržiavania technologických postupov výroby a vedenie 
tímu udí,  
- navrhovanie a zavádzanie zmien technologických postupov a 
receptúr výrobkov

Zástupca 
vedúceho 
technického 
úseku - údržbár 
(1)

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

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

4.5.2020 za mesiac (od 
1550)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

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

Čalunník (1) Liptov-Scandic, s. r. 
o.(Pálenica 54/81, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Miroslav Jurík (tel.: 
+421911159246, e-mail: 
miro@liptov-scandic.sk)

4.3.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čalúnenie nábytku (sedačky, kreslá, 
taburety...).

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

Dasa Safarikova (tel.: 
+421902801602, e-mail: 
safarikova@penzionlarion.sk)

30.3.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 03.05.2021 ; Obsluha servis jedál a nápojov.

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

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

8.4.2021 za mesiac (od 
740)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; objednávanie, obsluha hostí, prestieranie, 
blokovanie a iné pod a požiadaviek prevádzky

44



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 12.04.2021 o 08:27

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Čašník v dennom 
bare (2)

MAXIM 2001, 
s.r.o.(Jánošíkovo 
nábrežie 1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Poláková Lucia (tel.: 0911 
544 447, e-mail: 
polakova@hoteljanosik.sk)

12.10.2020 za hodinu (od 
4) Stredné odborné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, príprava nápojov. 

Čašník, servírka 
(1)

Mestský futbalový klub 
Tatran Liptovský 
Mikuláš(Smrečianska 
612, Liptovský 
Mikuláš, 03104)

(tel.: 044/553 34 89) 2.6.2020 za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Praca čašníka. 

Čašník, servírka 
(2)

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

Kelčík Ján (tel.: +421914330030, 
e-mail: gastro@hotelpermon.sk)

2.3.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Čašník, čašníčka 
(2)

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

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

8.8.2020 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný čašník, čašníčka s praxou, 
vyucenie v obore nieje podmienka, no dostatocna prax ano.

Čašník/ Čašníčka 
(1)

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

Emil Hruboš (tel.: +421903 622 
908, e-mail: 
penzionborovec@gmail.com)

30.3.2021 za mesiac (od 
900)

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

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; Predaj jedál.

Čašník/čašníčka 
(1)

DAVLIN, 
s.r.o.(Belanská 580, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ing. Roman Kapitáň (tel.: 
+421907814473, e-mail: 
davlin@zoznam.sk)

2.10.2020 za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.
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Čašník/čka (1) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Michal Galko (, e-mail: 
galko@hoteldemanova.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava ranňajok/večere  
- prestieranie obed/večera  
- obsluha reštaurácie/baru

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

Hai Nguyen Dinh (tel.: +42115 076 
682)

18.3.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár ázijskej kuchyne s praxou dva 
roky. 

Šéfkuchár/ 
šéfkuchárka (1)

Compass Group 
Slovakia s. r. o.(IKEA 
o. z. Jasná , Závažná 
Poruba, 03202)

Nadžadyová Darina (tel.: +421907 
827 288, e-mail: 
zr.8050@compass-group.sk)

31.3.2021 za mesiac (od 
855)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: 19.04.2021 ; Príprava jedál, zopovednosť za chod 
kuchyne. 

Žeriavnik (žeriav 
AD 20) (1)

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

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

7.1.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha žeriava
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