
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
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Názov profesie 
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Administratívny 
pracovník (1)

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

Konstantin Blinov (tel.: 
+421915060561, e-mail: 
info@reming-sk.com)

13.7.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne práce, fakturácia, 
príprava faktúr, komunikácia s dodávate mi, inventarizácia, 
logistika. VK sa uskutoční dňa 02.08.2021, o 09:00 hod, na UPSVR 
LM, miestnosť č. 101. Na VK si prosím prineste životopis.

Asistent 
projektového 
manažéra (1)

Regionálny rozvoj 
Liptova s.r.o.(1. mája 
112, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Paulína Sásiková (, e-mail: 
sasikova@rrl.sk)

9.12.2021 za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 15.01.2022 ; komunikácia so štátnymi 
organizáciami, vybavovanie stavebných povolení a územných 
rozhodnutí, bežná administratíva

Asistent/ka 
predaja - 
Liptovský 
Mikuláš (1)

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

Mgr. Zuzana Vlžáková (, e-mail: 
tana.petrovicova@geco.sk)

13.12.2021 za mesiac (od 
770)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - pultový predaj cigariet, tabakových 

výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a tlače  
- poradenstvo a obsluha zákazníkov  
- aktívna ponuka tovaru zákazníkom  
- starostlivosť o reprezentatívny vzh ad predajne  
- práca na PC pokladni  
- práca na Tipos termináli  
- objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru  
- inventarizácia  
- práca s hmotnou zodpovednosťou

Automechanik 
(1)

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

Viera Jurečková (tel.: 
+421445433192, e-mail: 
jureckova@verex.sk)

16.11.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - opravy a údržba osobných a nákladných 
motorových vozidiel  
- opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov a nízkozdvižnej 
techniky  
- príprava dopravných prostriedkov na STK  
- opravy a údržba iných strojových zariadení

Balič/ka (4) NPL-LH s. r. o.(Vyšné 
fabriky 743, Liptovský 
Hrádok, 03301)

(tel.: +421917988309, e-mail: 
office@npl-lh.sk)

9.11.2021 za mesiac (od 
650) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - jednoduchá manuálna práca vo výrobe: 
odoberanie výrobkov z pásu, ich balenie, štítkovanie, manipulácia s 
tovarom a ukladanie na paletu,  
- príjem, evidencia a skladovanie došlých materiálov,   
- príprava tovaru na expedíciu

1



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 01.01.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 03.01.2022 o 08:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Balič/ka s 
vysokozdvižným 
vozíkom v 
jednozmennej 
prevádzke (2)

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

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

1.5.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -Práca vhodná nielen pre mužov!  
- práca s vysokozdvižným vozíkom  
- vykládka/nakládka tovaru  
- manipulácia s tovarom  
- vychystávanie tovaru  
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok  
- balenie a značenie výrobkov

Balič/ka v 
jednozmennej 
prevádzke (2)

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

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

3.5.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -Práca vhodná nielen pre mužov!  
- vykládka/nakládka tovaru  
- manipulácia s tovarom  
- vychystávanie tovaru  
- príprava tovaru na vyskladnenie na základe objednávok  
- balenie a značenie výrobkov

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

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

23.11.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

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

Barman (1) S.K. - Liptov, 
s.r.o.(Belopotockého 4, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Radoslav Jurčo (tel.: 
+421918689574, e-mail: 
r66@r66.sk)

23.12.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava širokej ponuky nápojov, 
miešaných drinkov, starostlivosť o celkové fungovanie baru.

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.

Barman / Čašník 
(6)

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

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

16.11.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných 
povinností  
- prijímanie objednávok  
- príprava nápojov a miešaných nápojov a ich servírovanie  
- správne účtovanie a zodpovednosť za pokladňu  
- obsluha zákazníkov - prozákaznícky prístup  
- práca s registračnou pokladňou  
- vykonávanie pravidelných inventúr  
- dodržiavanie HACCP a technologických štandardov či postupov

Bezpečnostný 
pracovník (2)

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

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

14.9.2021 za hodinu (od 
3,8)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie maloobchodu Fresh Gelnica.
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Bezpečnostný 
pracovník (4)

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

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

10.11.2021 za hodinu (od 
3,81)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stráženie sietí drogérií DM v Košiciach.

CNC frézar (2) InterTechnic 
s.r.o.(Lesnícka 197, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

30.9.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

CNC operátor - 
horizontár (2)

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

Adrián Hričák (tel.: 
+421903802958, e-mail: 
a.hricak@tepron.sk)

29.10.2021 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC - Horizontky WHQ 10 
(programovanie systémom HEIDENHAIN),  
- opracovania pod a výkresovej dokumentácie,  
- vytvorenie programu,  
- kontrola výrobku,  
- meranie hodnôt.

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

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

23.12.2021 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; udržiavanie čistoty, hygieny spoločných 
priestorov a izieb

Chyžná (1) SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SNP, 
Demänovská Dolina 80, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka 
hotela (tel.: +421918665470, 
+421445591662, e-mail: 
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie hotelových izieb a spoločných 
priestorov hotela. Základná mzda 623 € + príplatky. Pracovný čas 
od 06:00 -14:30 hod., 17:00 - 21:00 hod. 

Chyžná (2) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

23.11.2021 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - chyžná pre hotel, reštauráciu a wellness  
- chyžná pre apartmány v správe  
- pracovný čas od 7:15 hod.

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola izieb pod a štandardov hotela.  

Vedenie evidencie tovaru, čistiacich prostriedkov a hotelového 
prádla.  
Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov hotela.
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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 (2) SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SOREA 
MÁJ , Liptovský Ján, 
03203)

Anton Mariak, tel: 0918665481, 
044/5208901, 044/5208913, mail: 
riaditelmaj@sorea.sk, 
www.sorea.sk

27.7.2021 za mesiac (od 
623) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie čistoty na izbách a v 
ostatných priestoroch hotela, dodržiavanie hygienických 
štandardov. 

Chyžná (5) SLOVAK PROPERTY 
GROUP, 
a.s.(Demänovská cesta 
3/1, Demänovská 
Dolina, 03101)

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

16.11.2021 za mesiac (od 
680)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - dodržiavanie interných pravidiel v 
prevádzke  
- kontrola apartmánov po odchode hostí (poškodenia, chýbajúce 
predmety)  
- upratovanie a kontrola apartmánov, doplnenie inventáru a 
minibaru  
- upratovanie priestorov recepcie a kancelárií  
- upratovanie pri ahlých priestorov rezortu  
- upratovanie ostatných priestorov rezortu (wellnes, gastro…)  
- starostlivosť o pracovné a čistiace prostriedky  
- administratíva (dochádzka, denné výkazy práce)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1470)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

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

Dentálny 
hygienik (1)

Odontologia, 
s.r.o.(Námestie mieru 
1994/1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ihor Nahniichuk (tel.: 
+421903392221, e-mail: 
odontologialm@icloud.com)

15.10.2021 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Dentálna hygiena a ošetrenie parodontu  
Komplexné vyšetrenie pacientov a informovanie o celkovom stave 
chrupu  
Spolupráca so zubným lekárom  
Bielenie zubov

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

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

8.12.2021 za mesiac (od 
690)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; dojenie kráv, ošetrovanie kráv
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Dojič / Dojička 
(1)

Ro nícke družstvo 
Dovalovo(Dovalovo 
515, Liptovský Hrádok, 
03301)

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

3.12.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Dojič/Dojička (1) Ro nícke družstvo 
Liptovská 
Kokava(Liptovská 
Kokava 441, Liptovská 
Kokava, 03244)

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

16.7.2021 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Dojič/ka (1) AGRIA Liptovský 
Ondrej, a. s.(Liptovský 
Ondrej 126, Liptovský 
Ondrej, 03204)

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

24.11.2021 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv.

Dojič/ka (2) Farma Východná 
p.d.(Východná 465, 
Východná, 03232)

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

29.6.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

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

(tel.: +421903534725, e-mail: 
pdlm@szm.sk)

22.9.2021 za mesiac (od 
1200)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; dojenie kráv

Dámska 
krajčírka (1)

ADYL, spol. s 
r.o.(Garbiarska  2584/, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Lýdia Špaglíková - konate ka (tel.: 
+421918536419, e-mail: 
lydiaspaglikova@centrum.sk)

30.4.2021 za hodinu (od 
3,6)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie dámskej ahkej konfekcie.  Miesto 
výkonu Bety moda Liptovský Mikuláš. 

Elektromechanik 
(50)

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

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

11.10.2021 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)
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Elektromechanik 
(7)

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

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

12.10.2021 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).

Elektrotechnik 
(1)

PeDeCom s. r. 
o.(Priehradná 470/9, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Pavol Derfenyi (, e-mail: 
pedecom@pedecom.sk)

21.9.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážne práce, montáž 
zabezpečovacích a kamerových systémov. dorozumievacich 
zariadení

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 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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Finančná 
účtovníčka (1)

Regionálna veterinárna 
a potravinová správa 
Liptovský 
Mikuláš(Kollárova 2, 
Ipt.Mikuláš, 03101)

Ing. Katarína Osadská (, e-mail: 
ekonomika.LM@svps.sk)

26.11.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie účtovníctva rozpočtovej 
organizácie pod a zákona č. 431/2002 Z.z. a ostatných metodických 
pokynov MF a nadriadeného orgánu  
- samostatné vykonávanie platobného styku s bankou  
- evidencia dodávate ských a odberate ských faktúr, evidencia 
HIM, DHIM, DHM  
- vykonáva porovnanie fyzického stavu majetku organizácie s 
účtovným stavom pri inventarizácii  
- vedie evidenciu faktúr pod a jednotlivých veterinárnych lekárov 
za VPO  
- vedie evidenciu nákladov na energie   
- analyzuje a vyhodnocuje plnenie poh adávok subjektov voči 
organizácii /veterinárne poplatky, pokuty, penále, splátkové 
kalendáre/, pripravuje podklady pre vymáhanie poh adávok 
tretími subjektami   
- zabezpečuje včasné a správne predkladanie mesačných, 
štvrťročných, polročných a ročných výkazov pod a pokynov MF a 
ŠVPS SR

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

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

16.8.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie súčiastok do strojov.

Grafik, operátor 
vyšívacieho 
stroja, digitálna 
potlač textil (1)

EsoSvet 
s.r.o.(Priehradná 
526/19, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Martin Richter (tel.: 
+421915888597, e-mail: 
esosvet@gmail.com)

14.10.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie a starostlivosť o 
klientov, vyh adávanie obchodných príležitostí a zákaziek.    
Práca s PC, tvorba grafických návrhov, znalosť v programe Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop.  
Obsluha vyšívacieho a šijacieho stroja, digitálna tlač na textil.  
Doplnkové práce pod a požiadaviek zamestnávate a.

Hlavný čašník (1) Ivan Murdzik 
I.K.Z.(Závažná Poruba 
550, Závažná Poruba, 
03202)

Ivan Murdzik (tel.: 
+421905377377, e-mail: 
penzion@zivka.sk)

27.4.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava reštaurácie, objednávanie a 
obsluhovanie hostí, staranie sa o chod prevádzky, organizovanie a 
plánovanie práce.
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Horizontár (1) HACO, a.s.(1.mája 
1850, Liptovský 
Mikuláš, 03180)

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

16.8.2021 za mesiac (od 
740)

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.

Inšpektor kvality 
(3)

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

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

17.12.2021 za mesiac (od 
765)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Dbá na to, aby vystupujúce materiály 
spĺňali požiadavky ISO noriem v oblasti sledovanosti/kontrola 
kódov, zabezpečuje identifikáciu.  
• V zmysle platných procedúr označuje stav materiálu po 
kontrole/uvo nený, dočasne pozastavený, zamietnutý.  
• V prípade zistenia a odhalenia skrytej nezhody vo výrobnom 
procese spolupracuje s úsekom výroby a Technickým úsekom na 
riešení nezhody.  
• V prípade zistenia nezhody vo výrobnom procese spolupracuje s 
odborom výroby a odborom logistiky na stiahnutím materiálu z 
výroby.  
• Po stiahnutí takéhoto materiálu z výrobného procesu postupuje 
tak, akoby bola nezhoda zistená pri vstupnej kontrole materiálu.  
• Zabezpečuje plnenie operatívnych úloh zadaných vedúcim.  
• Zúčastňovať sa odborných školení a školení zameraných na 
environmentálny manažment.  
• Pri riadení hore uvedených činností má na zreteli plnenie úloh 
vyplývajúcich z environmentálnej politiky spoločnosti.  
• Dodržiava pravidlá a pracuje v súlade s cie mi stanovenými v 
oblasti environmentálneho manažmentu.  
• Pomáha MRB koordinátorovi pri sortovaní, presúvaní a úprave 
nezhodných materiálov do a z lokácie MRB.  
• Informuje zodpovedných pracovníkov o nezhodách zistených pri 
kontrole partov.  
• Kontrola a posúdenie materiálu z lokácie – materiál vrátený z 
výroby.  
• Vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov systému kvality v 
oblasti spracovania a manipulácie s materiálom v celom procese 
poskytovanom firmou a informovať o nedostatkoch.  
• Sortovanie a ďalšie konanie súvisiace s vysporiadaním materiálu.
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Inžinier  PCS 
dizajnového 
inžinieringu (1)

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

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

12.11.2021 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pomoc pri funkčnej analýze 
konštrukčnej časti mechanizmu  
- Implementácia výberu materiálu dielu a import dodávate a  
- Asistencia pri analýte problému s produktom a hodnotenie 
inžinierskych / konštrukčných zmien  
 - Pomoc pri zlepšovaní technológie ohýbania

Junior 
detailista/
detailistka aut (4)

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

Eva Akrout (, e-mail: 
personalne@spirit-company.sk)

23.4.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -Detailné, šetrné, ručné nieko ko krokové 

umývanie auta  
-dekontaminácia auta  
- čistenie a ošetrenie interiéru – vysávanie ,tepovanie, oživenie 
plastov a kože  
- inšpekcia stavu laku a celkového stavu auta (kolesá, sklá, svetlá, 
interiér – koža, plasty)  
Keď preukážete, že všetky predošlé kroky zvládate úspešne a 
profesionálne tak Vás vyškolíme na ďalší krok dôležitý v detailingu 
a to :  
- brúsenie a leštenie laku, svetiel, okien, kolies a plastov

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)

24.5.2021 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.
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Kongresový 
rezervačný agent 
(1)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

30.11.2021 za mesiac (od 
1180)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vypracovanie kongresových a eventových 
ponúk pre klienta.  
Príprava podkladov na fakturáciu.  
Komunikácia s organizátormi kongresov a eventov.

Kontrolór na 
linke strojov (1)

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

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

19.5.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Krupiér-
krupiérka (3)

Ariola s. r. o.(Kamenné 
pole 11, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ivana Frolová (tel.: 
+421914337453, e-mail: 
prevadzka@ariola.sk)

16.11.2021 za hodinu (od 
4,38)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha baru, hracích zariadení, práca s 

pokladňou s finančnou hotovosťou, práca aj v nočných hodinách.

Kuchár (1) Ivan Murdzik 
I.K.Z.(Závažná Poruba 
550, Závažná Poruba, 
03202)

Ivan Murdzik (tel.: 
+421905377377, e-mail: 
penzion@zivka.sk)

27.4.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a výdaj jedál.

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

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

7.6.2021 za mesiac (od 
1800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

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

Kuchár - indická 
kuchyňa (6)

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

Ing. Ivana Jánošová (tel.: +421 
905 667 444, e-mail: 
ijanosova@personalista.sk)

24.11.2021 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava pokrmov indickej kuchyne 
pod a jedálneho lístka     
- dodržiavanie hygienických noriem (HACCP)     
- dodržiavanie technologických postupov a štandardov pri príprave 
indických pokrmov     
- správne skladovanie surovín a pokrmov
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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)

16.11.2021 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - rýchle a efektívne plnenie pracovných 
povinností  
- 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 A la Carte  
- zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla  
- zodpovednosť za zverený inventár a technológiu  
- dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a poriadku

Kuchár - thajská 
kuchyňa (2)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.: 
+421524710111, e-mail: 
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár -thajská kuchyňa  
- príprava  teplých a studených jedál - špecializácia - thajská 
kuchyňa

Kuchár hotel SKI 
(1)

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

Barbora Mitašová (tel.: 
+421904421208, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

21.12.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; VIEŠ VARIŤ a VARÍŠ RÁD? Nechýba Ti 

láska a vášeň k dobrému jedlu? Staň sa súčasťou nového tímu 
Hotela SKI v Jasnej.  
Tvojou náplňou práce bude:  
* samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne  
* zabezpečenie určeného servisu a štandardu pri príprave jedál  
* kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednosť za zverené 
hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru a materiálu

Kuchár, 
Pizzerista (1) Lukáš Tabaček(1. mája 

699, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

(tel.: +421904879314) 15.11.2021 za mesiac (od 
1450) aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár, 
kuchárka (1)

Compass Group 
Slovakia s. r. o.(IKEA 
o. z. Jasná 500/, 
Závažná Poruba, 
03202)

Nadžadyová Darina (tel.: 
+421907827288, e-mail: 
zr.2260@compass-group.sk)

6.12.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára. 

Kuchár/
Kuchárka (2)

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

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

8.10.2021 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.

Kuchárka (1) Stredná odborná škola 
elektrotechnická(J. 
Kollára 536/1, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Mgr. Štefánia Porubänová (tel.: 
+421903229905)

30.9.2021 za mesiac (od 
701)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál pri dodržaní 
technologických postupov a noriem, výdaj jedál, obsluha 
viacúčelových ve kokapacitných strojov
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Kurič (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)

8.6.2021 za hodinu (od 
4,4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha kotlov, regulácia teploty ,výkonu 
a tlaku, kontrola chodu turbíny a generátora, kontrola vodného 
hospodárstva, kontrola chodu vzduchotechniky a kompresorov, 
odkalovanie kotlov , ofukovanie, kontrola prevádzkových 
parametrov pod a predpisu, denné odpisy  hodnôt vyrobených 
energií, obsluha nakladača.          

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 na 
gynekologicko-
pôrodnickom 
oddelelní (2)

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

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

2.11.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca lekára na GP oddelení. Ponúkaná 
základná mzda: lekár bez špecializácie 1365 €, lekár so 
špecializáciou 2512 €. Pracovná doba od 07:00 -15:00 hod.  + UPS. 

Lekár na 
rádiodiagnosticko
m oddelení (1)

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

PhDr.Dana Sedláčková, 
samostatný referent PAM (tel.: 
+421445563526, e-mail: 
sedlackova@nsplm.sk)

18.11.2021 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Popromočná príprava na výkon 
odborných činností pod vedením vyššie kvalifikovaného odborného 
pracovníka s cie om zaradenia na povinnú cirkuláciu pre získanie 
predpísanej špecializácie I.stupňa.  Pracovný čas od 07:00 - 14:15 
hod., + ÚPS. 

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
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Majster vo 
výrobe (4)

NPL-LH s. r. o.(Vyšné 
fabriky 743, Liptovský 
Hrádok, 03301)

(tel.: +421917988309, e-mail: 
office@npl-lh.sk)

9.11.2021 za mesiac (od 
1150)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovednosť za chod linky a riadenie 
výrobných procesov  
- Zabezpečenie dodržiavania BOZP a používania OOPP,  
- Dodržiavanie plánu výroby a optimalizácia spotreby materiálu,  
- Zabezpečovanie kvality finálneho výrobku v spolupráci s 
laboratóriom,   
- Schopnosť rozhodovať a koordinovať priority,  
- Vysoká úroveň zodpovednostia samostatnosti,  
- Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj 
noriem kvality,  
- Výpomoc v sklade (VZV)

Manažér nákupu 
(1)

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

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

25.6.2021 za mesiac (od 
1800) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Usmerňuje zamestnancov oddelenia za 
účelom splnenia cie ov spoločnosti.  
Pravidelne prehodnocuje dodávate ov a snaží sa o neustále 
zlepšovanie cien.  
Nakupuje materiál v kvantite a v kvalite, ktorá je primeraná 
požiadavkám výroby.  
Komunikuje v plnom rozsahu s dodávate mi o všetkých 
skutočnostiach týkajúcich sa obstarania materiálu potrebného na 
výrobu v spoločnosti.  
Mesačne zozbierava, analyzuje a oznamuje manažmentu 
spoločnosti údaje oh adom nákupcov a zakúpeného materiálu.

Marketingový 
referent (4) SPIRIT 

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

Eva Akrout (, e-mail: 
personalne@spirit-company.sk)

23.4.2021 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - programovanie web.stránok, wordpress , 
zvládnutý grafický dizajn  
-  vytváranie a realizácia marketingových kampaní  
-  správa a aktualizácia webu, FB a e-shopu  
-  príprava a tvorba grafiky na newslatters, FB a e-shopu  
-  tvorba vizuálu firemných dokumentov a identity  
- analyzovanie a príprava správy o výsledkoch práce, návrhy  
- príprava, realizácia a vyhodnotenie ankiet a prieskumov

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

30.11.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie masérskych služieb pre 
návštevníkov hotela.  
Zodpovedá za úroveň poskytovaných služieb.
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Masér / Masérka 
thajskej masáže 
(1)

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

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

2.8.2021 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Masér / Masérka 
thajskej masáže 
(1)

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

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

18.10.2021 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Masér / masérka 
Hotel Bjornson & 
Bjornson Tree 
houses Jasná (1)

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

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

5.11.2021 za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie masáží a liečivých zábalov 
v rámci wellness centra  
-  základný doh ad nad wellness centrom

Masér/ka 
thajskej masáže 
(1)

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

JUDr. Gasidlo Ivan, PhD. (tel.: 
+421524710111, e-mail: 
pravne@hotelpermon.sk)

24.8.2021 za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér/ka thajskej masáže - poskytovanie 
procedúr pod a požiadaviek
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Masér/ka 
thajskej masáže 
(3)

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

(tel.: +421914330026, 
+421524710111, e-mail: 
pam@hotelpermon.sk)

30.12.2021 za mesiac (od 
762) 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 ; Masér/ka thajskej masáže - poskytovanie 
procedúr pod a požiadaviek,  
špecializácia: certifikáty na masáže: thajská masáž

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

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

3.5.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž dielov a strojov na výrobnej linke.

Montážny 
pracovník - 
Liptovský 
Hrádok (30)

Management Quality, 
s. r. o.(Pálenica 53/79, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Pavličko (, e-mail: 
info@managementsolutions.sk)

22.11.2021 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 
pracovník vo 
výrobe (5)

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

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

16.12.2021 za mesiac (od 
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce FIVING, s.r.o. 
Liptovský Mikuláš  
- Zostavenie a montáž mechanických skupín a podskupín, 
zostavenie a montáž ventilátorov, ohrievačov, regulačných klapiek, 
filtrov, termostatov, servopohonov atď..  
- Práce spojené s dokončievaním výrobkov a prípravou hotových 
výrobkov na expedíciu (čistenie a posledné vzh adové úpravy 
hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie).  
Pozícia nevyžaduje cestovanie.
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Montážny 
robotník/-čka 
(10)

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

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

19.7.2021 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

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

Peter Tekel (tel.: +42905356900 , 
e-mail: stroje@auto-tekel.sk)

14.6.2021 za mesiac (od 
1200)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce všetkého druhu. 

Murár, obkladač 
(1)

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

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

3.9.2021 za mesiac (od 
1000)

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce murárske, obkladanie, 
zateplovanie a iné práce pod a inštrukcií vedúceho

Nočný recepčný 
(1)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1080)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v noci  
- kompletná nočná uzávierka  
- celkový chod recepcie  
- vystavovanie a kontrola účtov  
- vybavovanie telefonickej komunikácie  
- administratíva spojená s chodom recepcie  
- práca s finančnou hotovosťou
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Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner -  
Liptovský 
Mikuláš (7)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

14.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami

Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-Dunajská 
Streda (6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami

Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-Komárno 
(6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami
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Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-Liptovský 
Hrádok (6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami

Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-Nové 
Zámky (6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami

Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-Poprad 
(6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami
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Nutričný 
Tréner/Wellness 
Tréner-
Ružomberok (6)

ŠimpiDC 
s.r.o.(Dovalovo 354, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Michal Šintaj (tel.: 
+421910478495, e-mail: 
miso.sintaj@gmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -flexibilná pracovná doba (môžeš aj popri 

štúdiu, inej práci, na materskej)  
-práca z domu  
-možnosť dosiahnuť vyššie príjmy 　  
-kariérny rast  
-od začiatku maximálna podpora, efektívne zaškolenie  
-oblasť: výživa a zdravý životný štýl, vedieš udí k lepšej 
životospráve  
-možnosť využívať širokú databázu informácii a know-how  
vzdelávanie v odbore s lekármi, nutričnými špecialistami

Obchodný 
zástupca (1)

REMING, 
s.r.o.(Belanská ulica 
552/38, Liptovský 
Hrádok, 03301)

Konstantin Blinov (, e-mail: 
info@reming-sk.com)

20.4.2021 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie obchodných 
príležitostí  
Komunikácia s odberate mi, vedenie obchodných stretnutí  
Reporty, administratívne úkony a činnosti súvisiace s podporou 
predaja

Obchodný 
zástupca (2)

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

Michal Štás (tel.: +421901713945) 21.9.2021 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola tovaru v obchodných sietach, 
rozvoz tovaru, vystavenie dokladov

Obsluha na 
parkovisku pri 
Demänovskej 
jaskyni slobody 
(1)

LAGRIS,s.r.o.
(Demänovská Dolina  , 
Demänovská Dolina, 
03101)

Zimáni Ivo (tel.: +421905452259) 18.5.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha parkoviska pri Demänovskej 
jaskyni slobody.

Obsluha 
zariadenia na 
spracovanie 
drevenej hmoty, 
robotník 
drevárskej 
výroby (1)

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

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

8.6.2021 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. 

Opatrovate  
starších osôb a 
osôb so 
zdravotným 
postihnutím v 
domácnosti, v 
teréne (3)

Mesto Liptovský 
Mikuláš(Štúrova 
1989/41, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Chromeková Danka (tel.: 
+421445565207, e-mail: 
danka.chromekova@mikulas.sk)

21.12.2021 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon opatrovate skej služby v domácom 
prostredí klienta. Pracovný pomer na dobu určitú, pod a potreby 
opatrovania klienta. 
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Opatrovate /ka 
(1)

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

Mgr. Jana Odskočová (tel.: 
+421907732775, e-mail: 
csseden@vuczilina.sk)

20.10.2021 za mesiac (od 
793)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Staroslivosť o osoby v zariadení. Pracovný 

čas: od 06:00 - 18:00  hod. a od 18:00 - 06:00 hod. 

Opatrovate /ka 
(2)

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

Bc. Štrbinová Petra (tel.: 
+421917371359, e-mail: 
riaditel@goldenage.sk)

23.8.2021 za mesiac (od 
739) Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka - starostlivosť o klientov v 

zariadení, pomoc pri hygiene, stravovaní, v sebaobslužných 
činnostiach  

Opatrovate /ka 
(2)

Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 
mesta Liptovský 
Mikuláš(Palúčanská 
219, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Mgr. Zuzana Šlauková (tel.: 
+421915070890, e-mail: 
zuzana.slaukova@mikulas.sk)

8.9.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka - starostlivosť o staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím

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

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

2.11.2021 za mesiac (od 
718)

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

(tel.: +421911803031, e-mail: 
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

22.11.2021 za mesiac (od 
731)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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.

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 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných zamestnancov na 
obsluha CNC strojov (sústruh, brúska, horizontálne a frézovacie 
centrum) do dvojzmennej prevádzky.  
Náplň práce:  
- úprava parametrov programu  
- meranie a kontrola výrobkov  
- práca so zdvíhacími zariadeniami  
- práca s technickou dokumentáciou
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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 na 
obsluhu 
ohraňovacieho 
lisu (1)

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

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

22.10.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ohýbanie výpalkov na ohýbacom lise.

Operátor 
stavebných 
strojov (5)

Comm-Net 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina  34, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Goran Vujovič (tel.: 
+421910522888, e-mail: 
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021 za mesiac (od 
950)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výstavba inžinierskych sietí pre 
Slovenských operátorov. Budovanie optických sietí. Výkopové 
práce, pokladanie potrebných káblov, mikrotrubičiek, chráničiek a 
ostatné práce. Potrebná prax v oblasti výkopových prác aspoň 1 
rok, potrebný strojnícky preukaz. Vodičský skupiny C a T 
výhodou. Prosíme uchádzačov aby nás kontaktovali na email: 
vujovicgoran7@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0910 522 888.

Operátor stroja 
na výrobu 
plastových 
výrobkov (6)

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

Mgr. Mária Seman (tel.: 
+421445207178, e-mail: 
nabor@esox-plast.sk)

10.12.2021 za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: 17.01.2022 ; - práca pri strojoch na výrobu 
plastových výliskov  
- odoberanie výliskov zo vstrekolisov, ich vizuálna kontrola  
- triedenie zhodných a nezhodných výrobkov pod a pokynov  
- ukladanie pod a baliacich predpisov   
- montáž dielov do podzostáv a zostáv
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Operátor strojov 
v nábytkárskej 
výrobe (10)

Management Solutions, 
s.r.o.(Závažná Poruba 
500, Závažná Poruba, 
03202)

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

19.4.2021 za hodinu (od 
4,43) 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 je náplňou práce podie ať sa na 
výrobe nábytku pod a konkrétneho pracovného zaradenia na 
jednotlivých pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe.

Operátor strojov 
v nábytkárskej 
výrobe (6)

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 jednotlivých 
pracoviskách v 1-4 zmennej prevádzke vo výrobe. Pracovná doba: 
od 05:45 hod. -13:45 hod., od 13:45 hod. - 21:45 hod., od 21:45 hod. 
- 05:45 hod. 
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Operátor 
strojárenskej 
výroby  - zvárač 
(1)

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

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

10.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - zváračské práce na základe výkresovej 
dokumentácie metódou MIG / MAG  
- výstupná kontrola kvality vyrábaných dielov v súlade so 
sprievodnou dokumentáciou a kontrolnými postupami  
- prestavovanie technických parametrov  
- vykonávanie mechanického opracovania - brúsenie  
- sprievodné výrobné doklady zákazky  
- čítanie technických výkresov  
- upínanie súčiastok nástroja  
- používanie meradiel  
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia  
- poriadok a čistota na pracovisku

Operátor 
strojárenskej 
výroby (3)

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

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

14.7.2021 za hodinu (od 
4,45)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - čítanie technických výkresov  
- upínanie súčiastok nástroja  
- zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja  
- čítanie a upravovanie programu  
- používanie meradiel  
- námatková kontrola kvality  
- vizuálna kontrola výrobkov  
- nitovanie spojovacieho materiálu pod a výkresovej dokumentácie  
- v prípade potreby práca s ručným a elektrickým náradím  
- kontrola opracovaných dielcov  
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky  
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia  
- vyhodnotenie potreby obrúsenia  
- brúsenie a odihlovanie dielcov po vysekávaní a rezaní  
- práca s ručným a elektrickým náradím  
- kontrola opracovaných dielcov  
- vypĺňanie sprievodných dokladov zákazky  
- starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia  
- odoberanie dielov z Laseru a vysekavacieho stroja CNC  
- každodenná údržba  
- poriadok a čistota na pracovisku

Operátor vo 
výrobe (3)

black-system Slovakia 
s. r. o.(Priemyselná 
1947/1, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Peter Rakyta (tel.: 
+421915312843)

13.12.2021 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov na výrobu papierových 

slamiek + balenie.
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Operátor vo 
výrobe (5)

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

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

17.12.2021 za mesiac (od 
660)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vizuálna kontrola, montáž, balenie 
plastových výliskov.  
  
Práca na 2 zmeny: denná 6,00 - 18,00 hod./ nočná 18,00 - 6,00 hod. 
od pondelka do piatku.

Operátor výroby 
- pomocník (1)

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

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

20.12.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 10.01.2022 ; Príjem materiálu do výroby, obsluha 
strojov a zariadení, základná údržba strojov a zariadení, 
udržiavanie poriadku na pracovisku.

Operátor/-ka 
testovania dosiek 
plošných spojov 
(DPS) (5)

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

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

22.4.2021 za hodinu (od 
4,2)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • funkčné testovanie DPS a systémov,  
• vizuálna kontrola správnosti osadenia súčiastok a kontrola kvality 
spájkovania   
• vykonávanie kontrolných činností pod a platných kontrolných 
postupov   
• vykonávanie kontrol výrobných procesov  
• aktívna práca s výrobnou dokumentáciou a jej dodržiavanie  
• zodpovednosť, že skontrolované výrobky vyhovujú požiadavkám 
na kvalitu  
• oprávnenosť zastaviť expedíciu výrobku, ktorý nespĺňa 
požiadavky kvality  
• spoluzodpovednosť za plnenie dohodnutých termínov expedície 
výrobkov

Operátor/ka 
kožiarskej 
výroby (5)

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

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

29.4.2021 za hodinu (od 
3,74)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení pri 

predpríprave a úprave hovädzích a klokaních usní  
- obsluha strojov a zariadení mokrej dielne

Opravár DPS / 
Technik výroby 
(1)

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

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

15.10.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - analyzuje a následne opravuje nefunkčné 
výrobky po testovaní a vizuálnej kontrole  
- analyzuje a následne opravuje testovacie zariadenie v prípade ich 
poruchy  
- vyrába a opravuje testovacie adaptéry  
- práca na dve zmeny
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Ošetrovate  HD 
(1)

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

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

22.12.2021 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.

Ošetrovate  HD 
(1)

Ro nícke družstvo 
Dovalovo(Dovalovo 
515, Liptovský Hrádok, 
03301)

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

3.12.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Ošetrovate  HD- 
dojič (2)

AGRO-RACIO 
s.r.o.(Ľube a , 03214)

(tel.: +421903127019, e-mail: 
agroracio.lubela@zoznam.sk)

17.9.2021 za hodinu (od 
3,58)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie hospodárskych zvierat, 
kŕmenie, dojenie. 

Ošetrovate  
hovädzieho 
dobytka (1)

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

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

24.11.2021 za mesiac (od 
950)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok - 

nastielanie, práca so skupinami v príprave na dojenie, selektovanie 
kráv pre veterinárneho lekára a inseminátora. Práca na traktore, 
nakladači.

Pedagogický 
zamestnanec v 
hudobnom 
odbore (2)

Súkromná základná 
umelecká škola, Hlavná 
44/76, Liptovská 
Štiavnica(Liptovský 
Mikuláš , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/ 
koordinátor SZUŚ (tel.: 
+421918707106, e-mail: 
szus@dotyk.eu)

17.6.2021 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 
literárno-
dramatickom 
odbore (2)

Súkromná základná 
umelecká škola, Hlavná 
44/76, Liptovská 
Štiavnica(Liptovský 
Mikuláš , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/ 
koordinátor SZUŚ (tel.: 
+421918707106, e-mail: 
szus@dotyk.eu)

27.5.2021 za mesiac (od 
899) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie skupinovej výučby jednotlivých 
skupín žiakov v literárno-dramatickom odbore pod a platných 
učebných osnov MŠVVaŠ SR. 

25



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš
Údaje k 01.01.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 03.01.2022 o 08:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pedagogický 
zamestnanec vo 
výtvarnom 
odbore (1)

Súkromná základná 
umelecká škola, Hlavná 
44/76, Liptovská 
Štiavnica(Liptovský 
Mikuláš , Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Mgr. Martina Ondríková Dúhová/ 
koordinátor SZUŚ (tel.: 
+421918707106, e-mail: 
szus@dotyk.eu)

27.5.2021 za mesiac (od 
899) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie skupinovej výučby jednotlivých 
skupín žiakov vo výtvarnom odbore odbore pod a platných 
učebných osnov MŠVVaŠ SR.

Pizzerista (1) S.K. - Liptov, 
s.r.o.(Belopotockého 4, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Radoslav Jurčo (tel.: 
+421918689574, e-mail: 
r66@r66.sk)

23.12.2021 za mesiac (od 
1100)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava pizze.

Pizziar (1) PROFI CATERING 
s.r.o.(Námestie 
oslobodite ov 85/21, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

26.6.2021 za mesiac (od 
1400)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatny pizziar s praxou

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad bezpečnosťou hosti v 
hotelovom wellness, poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o 
bazény, obsluha sáun, zabezpečovanie čistoty strediska.

Plánovač výroby 
(1)

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

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

2.12.2021 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok 
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému 
výrobné zákazky/objednávky na požadované  typy, množstvá a 
termíny.  
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne 
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych 
objednávok.  
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office, SAP.  
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné 
zákazky.  
• Dodržiavanie bezpečnosti práce pod a všeobecne platných 
predpisov  a pod a interných predpisov spoločnosti.
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Pokladník v 
predajni - Svätý 
Kríž (1)

CBA VEREX, 
a.s.(Svätý Kríž 11, 
Svätý Kríž, 03211)

Viera Jurečková (tel.: 
+421445433192, e-mail: 
jureckova@verex.sk)

29.11.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru cez registračnú pokladnicu.  

Práca vhodná pre ženu aj pre muža.

Pokladník/čka-
predavač/čka (1)

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

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

22.11.2021 za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzková jednotka COOP Jednoty v 
Liptovskom Mikuláši - Tempo.  
Práca na obslužnom úseku, mäso, šaláty syry.

Pomocná 
kuchárka, kuchár 
(1)

Lukáš Tabaček(1. mája 
699, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Tabaček Lukáš (tel.: 
+421904879314, e-mail: 
lukastabacek@hotmail.com)

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára, kuchárky. 

Pomocná sila v 
kuchyni (1)

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

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

11.8.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

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

Pomocná sila v 
kuchyni (2)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
930)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Pomocná sila v 
kuchyni - 
umývačka riadu 
(3)

SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SNP, 
Demänovská Dolina 80, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka 
hotela (tel.: +421918665470, 
+421445591662, e-mail: 
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadov čiernej a bielej kuchyne, 
sanitácia, dezinfekcia, hrubá príprava zeleniny, pomocné práce pri 
príprave jedál. Základná mzda 623 € + príplatky. Pracovný čas od 
06:00 - 14:30 hod., 17:00 - 21:00 hod. 

Pomocná sila v 
kuchyni, 
pomocný kuchár 
- ka (1)

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

Marián Ďurica (tel.: 
+421908930369, e-mail: 
tatragastro@gmail.com)

26.4.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a pomoc 
kuchárovi s prípravou jedál.

Pomocník v 
stolárskej dielni 
ZŤP (2)

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

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

9.12.2021 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Pomocný kuchár 
(1)

Compass Group 
Slovakia s. r. o.(IKEA 
o. z. Jasná 500/, 
Závažná Poruba, 
03202)

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

20.4.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pomocného kuchára. 

Pomocný kuchár 
(1) PROFI CATERING 

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

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

26.6.2021 za mesiac (od 
1350)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocny kuchar pri priprave a vydaji 
teplych ako aj studenych pokrmov.

Pomocný kuchár 
(1)

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

Barbora Mitašová (tel.: 
+421904421208, e-mail: 
mitasova@tmr.sk)

28.12.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 03.01.2022 ; Náplň práce:  

Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a štandard pri 
príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednosť 
za zverené hodnoty a inventár. Podie anie sa na plánovaní 
večerného, denného menu. Úzka spolupráca zo šéfkuchárom.

Pomocný 
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)

9.12.2021 za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri montáži podláh

Pomocný 
pracovník/čka v 
kuchyni (2)

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

Radoslav Jurčo (tel.: 
+421918689574, e-mail: 
r66@r66.sk)

28.12.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie čierneho a bieleho riadu, 

čistenie zeleniny, udržiavanie čistoty v kuchyni.

Pomocný 
stavebný 
pracovník (4)

Daniel Lacko(ul. 
Východná 137, 
Východná, 03232)

Daniel Lacko (, e-mail: 
mzdypoprad@gmail.com)

29.11.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce.

Pomocný 
stavebný 
robotník pri 
výstavbe 
inžinierskych 
sietí (18)

Comm-Net 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina  34, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Goran Vujovič (tel.: 
+421910522888, e-mail: 
vujovicgoran7@gmail.com)

12.5.2021 za mesiac (od 
750)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výstavbe optických 
sietí, vykopánie a zakopávanie výkopov, pokladanie potrubí a 
optických káblov, donášanie potrebného materiálnu na stavenisko.

Poštový 
doručovate  (2)

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

Mgr. Zuzana Chodásová (tel.: 
+421911147199, e-mail: 
chodasova.zuzana@slposta.sk )

26.7.2021 za mesiac (od 
670)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie zásielok.
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Pracovník SBS - 
LM, fyzické 
stráženie v obch. 
dome (1)

G 3 Plus, s. r. 
o.(Demänovská cesta  
745, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Martin Adamčiak (tel.: 
+421915865092, e-mail: 
nikosamnikosam@gmail.com)

20.11.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - fyzické stráženie majetku v obchodnom 

dome (dvaja na službe)  
- kamerový systém  
- kontrolná a pochôdzková činnosť   
- vedenie evidencie

Pracovník 
internetového 
predaja (1)

ARCO COM s.r.o.(J. 
D. Matejovie 1581/ 2B, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Viliam  Blahušiak (, e-mail: 
arco@arco.sk)

28.12.2021 za mesiac (od 
640)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Expedícia a príjem tovaru, evidencia 

skladu a pokladne. Komunikácia a poskytovanie informácií 
klientovi o stave a priebehu objednávky, dostupnosť tovaru. Práca 
na obsahu tovaru a SEO optimalizácia a marketing.

Pracovník 
kožiarskej 
výroby - Mokrá 
dielňa (2)

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

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

13.5.2021 za hodinu (od 
7,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení mokrej dielne

Pracovník 
obsluhy 
ohraňovacieho 
lisu (1)

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

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

16.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Pracovník v 
kovovýrobe, 
lakýrnik (1)

GÜDE, s.r.o.(Podtureň-
Roveň Priemyselná 
208/5, Liptovský 
Hrádok, 03301)

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

5.11.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vysekávanie, ohýbanie, bodové zváranie, 
skladanie, balenie časti kovového nábytku, odmasťovanie 
jednotlivých častí kovového nábytku, príprava na práškové 
nanášanie farby do striekacej linky, obsluha striekacej linky.

Pracovník v 
kovovýrobe, 
zvárač (1)

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

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

22.7.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vystrihovanie na CNC strojoch, ohýbanie, 
bodové zváranie, zváranie CO2, skladanie a balenie jednotlivých 
dielcov kovového nábytku

Pracovník v 
kožiarskom 
priemysle (1)

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

František Bočkaj (tel.: 
+421948525023, e-mail: 
splitslovakia@splitslovakia.eu)

12.7.2021 za hodinu (od 
5)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; orezávanie a miazdrenie hovädzích koží, 

tzv. štiepenkovej glejovky

Pracovníčka, 
pracovník v 
bufete (1)

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

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

29.9.2021 za mesiac (od 
720)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, práca s registračnou 
pokladňou, upratovanie pracoviska, obsluha hostí.
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Predajca 
automobilov (1)

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

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

28.10.2021 za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; práca so zákazníkom v predajni, zistenie 
potrieb zákazníka, predstavenie produktu, predvádzacia jazda, 
tvorba ponúk, mailová komunikácia, objednanie vozidla, príprava 
dokumentácie k odovzdaniu vozidla, leasing, poistenie, odovzdanie 
vozidla, komunikácia so zákazníkom po predaji

Predajca 
záhradnej a 
lesnej techniky 
pre LM (1)

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

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

11.12.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj záhradnej a lesnej techniky  
- vystavovanie tovaru   
- objednávanie tovaru

Predavač / 
Predavačka 
priemyselného 
tovaru (1)

Andrea Machajová 
ANDR(Hlavná 209, 
Závažná Poruba, 
03202)

Andrea Machajová (, e-mail: 
office@hrsupport.sk)

8.12.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Otvorená pozícia pre odborného 
predajcu/predajkyňu priemyselného tovaru v maloobchodnej 
predajni.  
  
Práca s predajom zámok, k učiek, spojovacieho materiálu alebo 
nábytkového kovania.  
  
Jedná sa o prácu v jednozmennej prevádzke kde Vás ochotne 
zaškolia skúsenejší kolegovia.  
Ve kou výhodou kandidáta/kandidátky je predchádzajúca práca 
obdobného charakteru.

Prevádzkový 
elektrikár (1) PeLiM, práčovne a 

čistiarne, s.r.o.(Bellova 
1294, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Ing. Katarína Tarage ová (tel.: 
+421445522287, e-mail: 
lm@pelim.viapvt.sk)

27.9.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba strojov a zariadení
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Prevádzkový 
elektrikár (1)

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

(tel.: +421445207011, e-mail: 
burcikova.klara@rettenmeier.co
m)

23.9.2021 za hodinu (od 
4,7)

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 technológií, odstraňovanie 
porúch na strojoch a zariadeniach, sledovanie a analyzovanie 
týchto porúch, zapájanie elektrických rozvádzačov, ovládacích 
panelov, práca s technickou dokumentáciou, obsuha rozvodne 
elektrickej energie,  
ponúkaná mzda od 4,70€/hod. + mimoriadne odmeny na 
dovolenku, vianočné odmeny, dochádzkový bonus 150€/Q, 
príplatok za poobednú zmenu 0,30€/hod., 500€ odmena pri 
odpracovaní 1 roka

Prevádzkár (1) Ivan Murdzik 
I.K.Z.(Závažná Poruba 
550, Závažná Poruba, 
03202)

Ivan Murdzik (tel.: 
+421905377377, e-mail: 
penzion@zivka.sk)

23.8.2021 za mesiac (od 
1400)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie chodu prevádzky, objednávanie 
tovaru, pravidelné zúčtovanie, príprava plánu práce, marketing

Programátor 
robotov ABB, 
PLC Siemens (1)

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

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

22.11.2021 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)

1.12.2021 za mesiac (od 
1100) 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

Realitný maklér, 
telefonista - len 
pre občanov so 
ZPS (1)

Osiris reality Liptov-
Tatry s. r. o.(Uhorská 
Ves 303, Uhorská Ves, 
03203)

Ing. Vladimír Burčík (, e-mail: 
vlado.burcik@gmail.com)

5.11.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 15.01.2022 ; Obhliadky nehnute ností so 

záujemcami, telefonovanie a aktívne vyh adávanie a získavanie 
nehnute ností  do ponuky. Práca s PC. Osobné stretnutia so 
záujemcami, osobná, e-mailová,  a telefonická komunikácia so 
zákazníkmi, klientmi a obchodnými partnermi.

Recepčná / 
Recepčný (3)

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

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

16.11.2021 za mesiac (od 
780)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Recepčná/y (1) ADG GROUP, s. r. 
o.(Demänovská cesta 
558/54A, Liptovský 
Mikuláš, 03101)

Gruba Alla (tel.: +421949230879) 24.5.2021 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej 
pozície recepčný v apartmánoch. 
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Recepčná/ý (1) A3S s. r. 
o.(Demänovská Dolina 
140, Demänovská 
Dolina, 03101)

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

7.12.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - recepcia (ubytovanie hostí)

Recepčná/ý (1) SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SNP, 
Demänovská Dolina 80, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka 
hotela (tel.: +421918665470, 
+421445591662, e-mail: 
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recepcii hotela, ubytovnaie hostí, 
rezervácie, zmenárenská činnosť, predaj tovarov a služieb, 
poskytovanie informácií. Základná mzda 739 €+príplatky. 
Pracovný čas od 07:00-19:00 hod.  alebo od 19:00 - 07:00 hod.

Recepčná/ý (1) V + V JASNÁ, 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina 88, Demänovská 
Dolina, 03101)

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

14.12.2021 za mesiac (od 
800) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Do Hotel Jasná www.hoteljasna.sk   
Pracovný čas 7 - 22 krátky, dlhý týždeň  
Práca s rezervačným systémom  
Podávanie informácií, aktívna komunikácia s hosťom  
Komunikácia v angličtine, druhý jazyk výhodou  
Práca s pokladňou, vystavovanie účtov  
Predaj doplnkových produktov a služieb  
Príjemné vystupovanie

Recepčná/ý vo 
wellness centre 
(1)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s klientmi hotelového 
wellness centra, aktívny predaj, objednávanie a evidovanie wellness 
procedúr, práca s registračnou pokladňou, pomoc pri 
zabezpečovaní čistoty strediska.

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

30.11.2021 za mesiac (od 
1180)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - celkový chod recepcie  
- vystavovanie a kontrola účtov  
- vybavovanie telefonickej komunikácie  
- administratíva spojená s chodom recepcie  
- práca s finančnou hotovosťou
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Recepčný/
Recepčná (1)

Maladinovo s.r.o.(Pri 
Zátoke 66/6, Liptovský 
Mikuláš, 03105)

Miroslava Oravkinová (, e-mail: 
oravkinova@maladinovo.sk)

16.11.2021 za mesiac (od 
850) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

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

Recepčný/á (1) Ivan Murdzik 
I.K.Z.(Závažná Poruba 
550, Závažná Poruba, 
03202)

Ivan Murdzik (tel.: 
+421905377377, e-mail: 
penzion@zivka.sk)

4.11.2021 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie a evidencia hostí + marketing.

Rezač (1) Alexander Lozovský - 
BRIZ(Celiny 866, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Alexander Lozovský (tel.: 
+421903523651, e-mail: 
briz@briz.sk)

20.12.2021 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zariadenia na rezanie papiera a 

lepenky

Riadiaci 
zdravotnícky 
pracovník - 
zubný lekár (1)

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

MUDr. Mohamed Hamam (tel.: 
+421917263148, e-mail: 
hamam.stomatologia@gmail.com)

13.12.2021 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; asistencia pri stomatologických osetrení, 
nástrojov, udrziavanie čistoty na pracovisku

Riadite /ka v 
materskej škole 
(1)

Obec Liptovská 
Porúbka(Liptovská 
Porúbka 170, 
Liptovská Porúbka, 
03301)

(tel.: +421907833482, e-mail: 
obec.lporubka@gmail.com)

22.10.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce spojené s riadením 
materskej školy, učite  MŠ, pedagogická činnosť

Samostatný 
kuchár (1)

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

Marián Ďurica (tel.: 
+421908930369, e-mail: 
tatragastro@gmail.com)

26.4.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových jedál pre denné menu a 
nieko ko jednoduchých jedál na objednávku.
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Samostatný 
realitný maklér 
(1)

Osiris reality Liptov-
Tatry s. r. o.(Uhorská 
Ves 303, Uhorská Ves, 
03203)

Ing. Vladimír Burčík (, e-mail: 
vlado.burcik@gmail.com)

13.12.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: 03.01.2022 ; Obhliadky nehnute ností so 
záujemcami, telefonovanie a aktívne vyh adávanie a získavanie 
nehnute ností  do ponuky. Práca s PC. Osobné stretnutia so 
záujemcami, osobná, e-mailová,  a telefonická komunikácia so 
zákazníkmi, klientmi a obchodnými partnermi.

Samostatný 
čašník/čašníčka v 
kaviarni (1)

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

Márián Ďurica (tel.: +421908 930 
369, e-mail: 
tatragastro@gmail.com)

12.4.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca obsluhujúceho čašníka/ čašníčky. 

Senior špecialista 
pre plánovanie 
(1)

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

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

11.10.2021 za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok 
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému 
výrobné  zákazky/objednávky  na požadované  typy, množstvá a 
termíny.  
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne 
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych 
objednávok.  
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office.  
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné 
zákazky.  
• Zlepšovanie procesov na oddelení plánovania.  
• Zodpovednosť za potvrdenie zákazníckej objednávky do 24 h od 
vloženia, ak sa jedná o štandardný výrobok.  
• Zodpovednosť oznámiť zákazníkovi omeškanie dodania zásielky 
včas (aspoň týždeň pred dátumom expedície).  
• Zodpovednosť aktualizovať omeškané termíny vývozných 
zákaziek na dennej báze.
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Senior špecialista 
pre plánovanie 
(1)

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

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

3.12.2021 za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Na základe zákazníckych objednávok 
zadaných do systému podporou predaja, zadáva do systému 
výrobné  zákazky/objednávky  na požadované  typy, množstvá a 
termíny.  
• Monitoruje stav výrobných zákaziek a objednávok a následne 
informuje podporu predaja o aktuálnom stave zákazníckych 
objednávok.  
• Pracuje v programových aplikáciách Microsoft Office.  
• Dohliada na kompletnosť podkladov pre zadávané výrobné 
zákazky.  
• Zlepšovanie procesov na oddelení plánovania.  
• Zodpovednosť za potvrdenie zákazníckej objednávky do 24 h od 
vloženia, ak sa jedná o štandardný výrobok.  
• Zodpovednosť oznámiť zákazníkovi omeškanie dodania zásielky 
včas (aspoň týždeň pred dátumom expedície).  
• Zodpovednosť aktualizovať omeškané termíny vývozných 
zákaziek na dennej báze.

Sestra na 
lôžkovom 
oddelení (5)

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

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

2.11.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti spojené s 
poskytovaním ošetrovate skej starostlivosti.  Základná zložka mzdy 
v €  za mesaic 972€ sestra bez špecializácie, 1027€ sestra so 
špecializáciou. 
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Skladník (1) Eltek s.r.o.(Pálenica 
53/79, Liptovský 
Hrádok, 03317)

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

17.9.2021 za hodinu (od 
3,85)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • zaskladňovanie materiálových položiek 
do lokácií jemu určených  
• alokovanie jednotlivých položiek systémom zhodné položky patria 
do jednej lokácie, pokia  je to možné   
• príprava a výdaj komponentov do výroby a zákazníkov v 
závislosti od potrieb a požiadaviek výrobných liniek alebo 
zákazníkov pod a princípov FiFo a požiadaviek Lean teamu  
• práca s vnútorným informačným systémom SAP  
• spolupráca s oddelením vstupnej kontroly  
• práce pri udržiavaní čistoty a poriadku jemu zverenému úseku 
pod a pravidiel princípov 5S s oh adom na environmentálnu 
politiku firmy   
• pomocné práce pri zaskladňovaní materiálových položiek 
pracovníkov z iných lokácií pri splnení podmienky prítomnosti 
min.1 pracovníka zodpovedného  za lokácie  
• práca pri príprave a výkone Cycle count-u  
• práce potrebné na udržanie preh adnosti a poriadku v sklade  
• práce týkajúce sa expedície (zvážanie produktov, vykladanie, 
nakladanie atď.)  
  
- dvojzmenná prevádzka  
- práca s bremenami

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 - 
vychystávač 
(picker) (3)

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

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

19.11.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; kvalitatívne a kvantitatívne preberanie 

tovaru, polohovanie tovaru, práca so scanerom, príprava tovaru na 
expedíciu, udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho 
okolí  
Jedná sa o prácu v mliečnom sklade aj v centrálnom sklade.

Skladník - 
zásobovač (1)

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

Eva Akrout (, e-mail: 
personalne@spirit-company.sk)

17.6.2021 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovného človeka, ktorý má 
zmysel pre zodpovednosť a poriadok, je tvorivý, milý a ústretový a 
rád komunikuje s uďmi.   
Ak ovláda znalosť skladového systému je to ve kou výhodou ak nie 
radi ho naučíme.
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Skladník a 
operátor 
vyrezávacieho 
plotra (1)

TOMIRTECH 
s.r.o.(Demänovská 867, 
Liptovský Mikuláš 1, 
03101)

(tel.: +421905437956, 
+421443240810, e-mail: 
office@tomirtech.sk)

28.9.2021 za mesiac (od 
800)

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)

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1900)

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 / 
Montážnik 
nábytku (2)

Andrea Machajová 
ANDR(Hlavná 209, 
Závažná Poruba, 
03202)

Andrea Machajová (tel.: 
+421907242357, e-mail: 
office@hrsupport.sk)

21.4.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Pracujte s nami, robíme bývanie krajším...  
  
Vo výrobe interiérového nábytku Vás čaká kolektívna práca s 
majstrami, ktorí sa venujú opracovaniu materiálov pod a 
špecifikácií zákazníka. Dostanete priestor prejsť rozličnými 
pracovnými činnosťami od zamerania projektu u zákazníka cez 
výrobu, dopravu a finálnu montáž nábytku.

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

Supervízor PCS 
dizajnového 
inžinieringu (1)

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

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

26.8.2021 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Štrukturálna / funkčná analýza častí 
návrhu mechanizmu.  
- Implementácia výberu materiálu súčiastky a import dodávate a.  
- Analýza problémov s výrobkom a pri hodnotení zmeny návrhu.  
- Formulovanie plánu vývoja nového produktu.  
- Zabezpečenie vzdelávania a odbornej prípravy pre inžiniering.  
- Vylepšovanie dizajnu.
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Supervízor 
oddelenia 
práškovej 
lakovne (1)

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

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

18.11.2021 za mesiac (od 
1400) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za výrobu , kvalitu a 
technické problémy na linke lakovania  
 - Zodpovednosť za stav materiálu a zásob  
- Zodpovednosť za ukazovatele KPI oddelenia  
- Zodpovednosť za školenie personálu lakovania

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

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

13.8.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha sústruhu.

Technický vedúci 
v strojárskej 
výrobe (2)

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

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

11.10.2021 za mesiac (od 
1800) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Plánovanie, riadenie a koordinovanie 
existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.   
• Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a 
výrobných analýz.   
• Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.   
• Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného 
tímu.   
• Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovate ov.   
• Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory 
produkcie.   
• Riadenie technologických zmien, implementovanie nových 
technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.   
• Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj 
noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.   
• Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.

Technik 
telekomunikačný
ch sietí (4)

Comm-Net 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina  34, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Goran Vujovič (tel.: 
+421910522888, e-mail: 
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021 za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spájanie užívate ov na telekomunikačnú 
sieť, zváranie optických káblov, merania zvarených optických 
káblov, príprava protokolov merania. V prípade záujmu, prosíme 
aby ste nás kontaktovali mailom na adresu 
vujovicgoran7@gmail.com, alebo telefonicky na tč. 0910 522 888.
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Technologický 
manažér (PCS 
Engineering 
Manager) (1)

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

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

25.6.2021 za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ;  zodpovednosť za riadenie sekcie 
technológie výroby s cie om zvýšenia plynulosti výrobného procesu 
a kvality  
 zodpovednosť za plynulý chod výroby, identifikovanie a analýzu 
problémov spolu s návrhom riešení a prípravy plánov  
 príprava a správa technickej dokumentácie, pracovných 
inštrukcií a postupov  
 zodpovednosť za zabezpečenie úspešnej implementácie 
technologických zmien vo výrobnom procese  
 zabezpečovanie priamej komunikácie s výrobou, kvalitou a 
vývojom  
 vypracovanie plánu technologických zlepšení a kontrolného 
plánu, implementácia zmenových konaní  
 zabezpečenie technologickej podpory pri nábehu nových 
výrobkov  
 špecifikácia náradia a zariadení  
 koordinácia, riadenie a motivovanie podriadených pracovníkov  
 komunikácia so zahraničím, interná komunikácia s oddeleniami  
 dodržiavanie interných a externých predpisov v oblasti 
manažérstva kvality, životného prostredia a BOZP  
 optimalizácia procesov a plnenie stanovených cie ov  
 kooperácia pri zmenách a návrhoch systému kvality

Technológ (2) TEPRON spol. s 
r.o.(Palugyayho 777, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Adrián Hričák (tel.: 
+421903802958, e-mail: 
a.hricak@tepron.sk)

2.11.2021 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v programe NX, AutoCAD.  
Technologické postupy a spracovanie výkresovej dokumentácie 
prípravkov.  
Určovanie polotovarov, z ktorých bude realizovaná finálna úprava 
výrobkov.  
Vypracovávanie materiálových a výkonových noriem na 
cenotvorbu.  
Vykonávanie technologických skúšok, realizovanie zmenového 
konania.  
Stanovovanie a upravovanie výrobných časov pri tvorbe kalkulácií.  
Vypracovávanie odchýlok od výrobného procesu.  
Tvorba, overovanie, upravovanie a zmena technologickej 
dokumentácie.  
Optimalizovanie procesov výroby z h adiska znižovania nákladov.  
Plánovanie.
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Technológ 
obsluhy stroja na 
výrobu a 
prípravu 
pelmeňov (4)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

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

Technológ 
prípravy 
pokrmov ruskej a 
ukrajinskej 
kuchyne (4)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených pokrmov 
ruskej, ukrajinskej a kaukazskej kuchyne. Požaduje sa dokonalá 
znalosť receptúr a prípravy.

Technológ 
prípravy zdravej 
výživy (4)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Dokonalá znalosť prípravy jedál zdravej 
výživy.

Telecommunicati
on technology 
construction 
specialist (2)

Comm-Net 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina  34, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Goran Vujovič (tel.: 
+421910522888, e-mail: 
vujovicgoran7@gmail.com)

16.6.2021 za mesiac (od 
2050) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinácia práce pri výstavbe 
telekomunikačných sietí, spolupráca (jednanie) pri riešení 
technických riešení s investorom, technická príprava na výstavbu, 
príprava fakturácie pre investora.

Testerista 
káblových 
zväzkov (1)

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

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

28.4.2021 za hodinu (od 
4,2)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; • vykonávanie testovacích a kontrolných 
činností pod a testovacích pravidiel a platných testovacích postupov 
na káblových zväzkoch a systémoch  
• vykonávanie kontrolných činností pod a platných kontrolných 
postupov  
• vykonávanie kontrol výrobných procesov  
• aktívna práca s výrobnou dokumentáciou a jej dodržiavanie  
• zapisovanie vyskytnutých chýb do databázy chýb  
• zodpovednosť, že skontrolované výrobky vyhovujú požiadavkám 
na kvalitu  
• oprávnenosť zastaviť expedíciu výrobku, ktorý nespĺňa 
požiadavky kvality  
• spoluzodpovednosť za plnenie dohodnutých termínov expedície 
výrobkov
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Testovací technik 
- Liptovský 
Hrádok (20)

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

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

26.7.2021 za mesiac (od 
696) Stredné odborné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; a) Práca s výrobnou dokumentáciou, s 
pracovnými postupmi a testovacími procedúrami pre 
elektrotechnické výrobky a systémy.  
b) Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov 
pod a výrobnej dokumentácie a pracovných postupov  
c) Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov pod a  
sprievodnej  dokumentácie.  
d) Nastavenie, oživenie a funkčné odskúšanie elektrotechnických  
výrobkov a systémov pod a testovacích  procedúr.  
e) Nastavenie a testovanie dosiek plošných spojov pod a testovacích  
procedúr  
f) Zapojenie meracích  a testovacích  elektronických  prístrojov  a 
ich ovládanie.  
g) Zistenie a odstránenie  chýb na elektrotechnických  výrobkoch  a 
systémoch  pod a technickej dokumentácie.  
h) Využívanie technických  a funkčných  parametrov testovacích 
procedúr  
i) Práca na skúšobných a testovacích zariadeniach.  
j) Práca s počítačom  a testovacími programami na počítači.  
k) Práca s výrobnou dokumentáciou a s pracovnými postupmi pre 
elektrotechnické výrobky a systémy.  
l) Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž  pod a podskupín  a 
finálnych výrobkov.  
m) Predmontáž, montáž,  finalizácia a balenie systémov.  
n) Zapojenie systémov pod a schém  a pracovných postupov.  
o) Kontrola elektrotechnických  výrobkov a systémov  pod a 
sprievodnej dokumentácie.  
p) Zistenie a odstránenie chýb  na elektrotechnických  výrobkoch  a 
systémoch pod a technickej  dokumentácie.  
q) Udržiavanie pridelených miest pod a štandardu 5S  
r) Mechanická úprava dielov použitých dielov/ ak je potrebne pod a 
dokumentácie
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Thajský Masér / 
Masérka (2)

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

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

21.9.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie thajskej masáže, tradičnej 
thajskej masáže, aromaterapeutická olejová masáž, reflexná masáž 
chodidiel   
-  poskytovanie telových ošetrení hostí wellness centra  
- starostlivosť o bezproblémový chod wellnessu, upratovanie, 
udržiavanie čistoty,  
dodržiavanie hygieny  
- práca na recepcii (predaj vstupov, objednávanie masáži, predaj 
doplnkového  
tovaru)  
- profesionálne poradenstvo a starostlivosť v oblasti zdravia a krásy  
- práca s registračnou pokladnicou, správne účtovanie a 
zodpovednosť za  
pokladňu

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

Maroš Mlynarčík (tel.: 
+421903277435, e-mail: 
udolie@isternet.sk)

8.12.2021 za mesiac (od 
690)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; traktorista-mechanizované kŕmenie 
zvierat

Traktorista - 
vodič 
po nohospodársk
ych strojov (1)

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

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

21.7.2021 za hodinu (od 
4,5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zverených strojov a strojových 
zariadení  
- Údržba a oprava zverených strojov a strojových zariadení  
- Dodržiavať pracovný postup pri výkone mu pridelenej práce  
- Jednotlivé úkony vykonávať v požadovanej kvalite a 
požadovanom výkone  
- Vykonávať ostatné práce, ktoré mu pridelí jeho nadriadený

Upratovač/
upratovačka OC 
(5)

Lynnfield s. r. o.(1. 
mája 41/, Liptovský 
Mikuláš, 03028)

(tel.: +421915281904, e-mail: 
martin.hapco@lynnfield.sk)

29.12.2021 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 02.01.2022 ; Upratovanie spoločných priestorov v 
OC Stop Shop Liptovský Mikuláš

Upratovačka (1) Obchodná 
akadémia(Nábrežie K. 
Petroviča 1571, 
Liptovský Mikuláš, 
03147)

Mária Kertészová (tel.: 
+421445541288, e-mail: 
kerteszovam@oalm.eu)

26.11.2021 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - udržiavanie čistoty a poriadku v 
pridelených priestoroch a objektoch školy  
- dopĺňanie čistiacich a hygienických potrieb, kontrola stavu ich 
zásob a informovanie zodpovednej osoby o potrebe ich doplnenia  
- umývanie podláh, vysávanie, vyprázdňovanie smetných košov, 
utieranie prachu a výkon čistiacich prác spojených s údržbou 
priestoru na požadovanej hygienickej úrovni
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Upratovačka - 
pre občanov so 
ZPS (1)

Osiris reality Liptov-
Tatry s. r. o.(Uhorská 
Ves 303, Uhorská Ves, 
03203)

(, fax: 0000000000000, e-mail: 
vlado.burcik@gmail.com)

19.11.2021 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: 03.01.2022 ; upratovanie apartmánov a penziónov

Upratovačka ZŠ 
(1)

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

(tel.: +421445533973, e-mail: 
zsjankakrala@gmail.com)

13.12.2021 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; upratovacie práce, prerušovaná pracovná 
doba od 07:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 20:30 hod.   
žiadosti spolu so životopisom zasielať mailom na 
zsjankakrala@gmail.com, alebo osobne do 20.12.2021

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  / Učite ka s 
aprobáciou MAT, 
INF (1)

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

Darina Beňová (tel.: 
+421445521849, e-mail: 
sekretariat@polytechnika.sk)

24.11.2021 za mesiac (od 
1001) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 10.01.2022 ; - výučba aprobačných predmetoch,  
- práca v predmetoch určených v úväzku aj mimo svojich 
aprobačných predmetov, ak to vyžadujú potreby školy,  
- organizovanie mimoškolských aktivít a iných foriem výchovno-
vzdelávacej práce pod a plánu práce školy,  
- celoživotné vzdelávanie a sledovanie moderných trendov v oblasti 
pedagogiky, psychológie, vedeckých poznatkov i metodiky a ich 
aplikácia,  
- plnenie všetkých úloh pridelených riadiacimi zamestnancami 
pokia  toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami,   
- spolupráca so špeciálnym pedagógom, upozornenie na výchovné 
problémy a rešpektovanie riešenia tých problémov pod a 
odporúčaní.

Učite  MAT + 
kombinácia (1)

Základná škola s 
materskou školou v 
Pribyline(Pribylina 2, 
Pribylina, 03242)

Mgr. Iveta Oravcová (tel.: 
+421911623707, e-mail: 
zspribylina@gmail.com)

22.11.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vyučovanie matematiky na 2. stupni ZŠ

Učite  SJL + 
kombinácia (1)

Základná škola s 
materskou školou v 
Pribyline(Pribylina 2, 
Pribylina, 03242)

Mgr. Iveta Oravcová (tel.: 
+421911623707, e-mail: 
zspribylina@gmail.com)

4.11.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; vyučovanie SJL
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Učite /ka fyziky a 
chémie v 
anglickom jazyku 
na Evanjelickom 
bilingválnom 
gymnáziu v 
Liptovskom 
Mikuláši (1)

Evanjelická spojená 
škola(Komenského 10, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Húsková Alena (tel.: 
+421905819754, e-mail: 
huskovaesslm@gmail.com)

13.8.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /ka chémie a fyziky v anglickom 
jazyku na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu. 

VODIČ LKV (6) LES-WOOD 
s.r.o.(Hriadky 1590/17, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Petra Meňhartová (tel.: 
+421948764758, e-mail: 
dispecing@leswood.sk)

16.12.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča medzinárodnej nákladnej 
dopravy.

Vedúci 
prevádzky firmy 
- výrobný, 
projektový a 
ekonomický 
manager (2)

Ing. Milan Šušlík - 
SILVEEX(Vavrišovo 
6/906, Vavrišovo, 
03242)

Ing. Milan Šušlík (tel.: 
+421903501763, e-mail: 
silveex@hradok.net)

21.4.2021 za mesiac (od 
850) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizovanie výroby sadeníc, štiepenie, 
botanistika, architektúra. 
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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 a vodička 
autobusu (7)

ARRIVA Liorbus, 
a.s.(Štefánikova  2, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Ing. Lenka Capková (tel.: 
+421444314629, e-mail: 
lenka.capkova@arriva.sk)

29.9.2021 za hodinu (od 
4,9)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zodpovedá za správne vedenie vozidla.  
• Kontroluje technický stav vozidla a to nielen pred začiatkom 
jazdy, ale i v priebehu  dennej prevádzky a po ukončení denného 
výkonu vozidla.  
• Udržuje autobus v poriadku a čistote.  
• Dodržuje základné predpisy a normy, upravujúce výkon funkcie 
vodiča autobusu.  
• Pod a vopred  stanoveného rozvrhu služieb dodržiava nástup do 
zamestnania.  
• Dodržuje predpisy a povinnosti pred výjazdom, pri prepravnom 
výkone a pri návrate.  
• Plní určené opatrenia pri dopravnej nehode.  
• Dodržuje pracovnú disciplínu.  
• Predkladá zamestnávate ovi podklady pre vyúčtovanie náhrad 
cestovných výdavkov.   
• Upozorňuje zamestnávate a na zistené závady technického stavu 
vozidla.  
• Dodržuje pokyny pre vodičov, pracovný poriadok a pracovné 
povinnosti vodiča autobusu.

Vodič dodávky v 
medzinárodnej 
doprave (2)

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

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

21.7.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

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

1.10.2021 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)

22.12.2021 za mesiac (od 
762)

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 (4)

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

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

3.5.2021 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 
klanicového 
kamiónu 
hydraulickou 
rukou (3)

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

Ing. Petra Meňhartová (tel.: 
+421948764758, e-mail: 
dispecing@leswood.sk)

20.7.2021 za mesiac (od 
2000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodiča na klanicový kamión s 
hydraulickou rukou. Miesto výkonu práce je v CZ, ale víkendy 
doma.

Vodič 
medzinárodnej 
dopravy do 3,5t 
(1)

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

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

4.10.2021 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (1)

OZO, a.s.(Priemyselná 
2053, Lipt.Mikuláš, 
03101)

Anna Mištunová (tel.: +421 915 
998401, e-mail: 
mkd.ozo@gmail.com)

8.12.2021 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla s návesom 
SK, CZ, víkendy vo né, možnosť ubytovania. Hradené cestovné 
náhrady.
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Vodič nákladnej 
dopravy (2)

LG Transport, 
s.r.o.(Liptovský 
Mikuláš , Liptovský 
Mikuláš, 01301)

Štefan Griga (tel.: 
+421907599479, e-mail: 
stefan.griga@centrum.sk)

2.8.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladnej dopravy. 

Vodič 
nákladného 
vozidla (1)

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

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

28.12.2021 za mesiac (od 
739)

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

Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.

Vodič skupiny C 
v medzinárodnej 
doprave (1)

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

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

21.7.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru - medzinárodná doprava 
v rámci krajín Európy   
Preprava na vozidle do 12T.  
Vedenie denných záznamov, dôsledné preberanie a odovzdávanie 
dokumentov od prepravovaného tovaru.  
Starostlivosť o zverené vozidlo.  
Dodržiavanie pokynov pri prepravách.
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Vychovávate  v 
Centre pre deti a 
rodiny - DCHSK 
(1)

Spišská katolícka 
charita(Borbisova 5, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Martin Janíček (, e-mail: 
martin.janicek@caritas.sk)

9.12.2021 za mesiac (od 
739) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečenie odbornej činnosti so 
zameraním na prácu s dieťaťom na základe dohody s rodičom alebo 
osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará pri výkone opatrení 
SPODaSK na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:  
  
- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú 
starostlivosť,  
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,  
- zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy 
pod a plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo pod a individuálneho 
plánu,  
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne 
zaznamenáva,  
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s 
deklaráciou detských práv,  
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný a fyzický vývoj 
dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja mravné 
cítenie,  
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a 
celkové zaopatrenie dieťaťa,  
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,  
- podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje 
stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení 
SPODaSK,  
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami Centra a úradmi práce, 
sociálnych vecí a rodiny,  
spolupracuje so psychológom a sociálnym pracovníkom pri 
diagnostikovaní detí a rodiny.

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

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

22.10.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie dielcom na klasickej vŕtačke, 
rezanie závitov ručne aj strojom.
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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 
(2) Domov sociálnych 

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

(tel.: +421911803031, e-mail: 
dsslh.mzdar@vuczilina.sk)

22.11.2021 za mesiac (od 
761) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

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

Zdravotná sestra, 
zdravotnícky 
asistent (1)

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

(tel.: +4219917371359, e-mail: 
milanova.petra@gmail.com)

12.11.2021 za mesiac (od 
813)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; uspokojovanie bio-psycho-soc. potrieb 

klienta, hygiena, chystanie a podávanie liekov, aplikácia liečív, 
injekcií, preväzy rán, meranie VF, zodpovednosť za chod smeny

Zdravotnícky 
asistent (1)

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

Mgr.Andrea Hodžová, riadite ka 
(tel.: +421918420982, e-mail: 
dss@zavaznaporuba.sk)

20.5.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie seniorov v sociálnom 
zariadení. 

Zmenový 
údržbár - 
elektrikár (1)

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

Vladimír Devečka (tel.: 
+421907888744, e-mail: 
lippek@lippek.sk)

11.10.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Preventívna údržba a opravy strojných a 
elektrotechnických zariadení.

Zootechnik (1) AGRO-RACIO 
s.r.o.(Ľube a , Ľube a, 
03214)

Ing. Tomáš Močáry (tel.: 
+421904883513, e-mail: 
tomas.mocary@gmail.com)

19.11.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinácia a dohliadanie na procesy v 
živočníšnej výrobe, vedenie evidencie dokaldov, riadenie 
zamestnancov, zabezpečenie plynulej prevádzky na farme. 
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Zoraďovač 
lisostrekov (1)

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

Mgr. Mária Seman (tel.: 
+421445207178, e-mail: 
nabor@esox-plast.sk)

10.12.2021 za hodinu (od 
4,3)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 17.01.2022 ; - zhadzovanie – nahadzovanie foriem 
na vstrekolisy  
- zoradenie a zapojenie pracoviska  
- zber a záznam údajov o stave foriem  
- príprava materiálov  
- nastavovanie a kontrola parametrov vstrekolisov

Zvárač/ 
zámočník (1)

FERRUM LINE, 
s.r.o.(Podtatranského 
680, Liptovský Mikuláš 
1, 03101)

Peter Gábryš (tel.: 
+421905622555, e-mail: 
ferrumline@ferrumline.sk)

13.7.2021 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v zámočníckej dieni. Platové 

podmienky sa pohybujú v rozmedzí od 800 do 1200 euro za mesiac, 
v závislosti od schopností uchádzača. Zamestnávate  je ochotný 
UoZ bez odborných znalostí zaučiť. 

Zvárač/zámočník 
(2)

Metod Duchovný - 
Kovovýroba(Komenské
ho 2, Liptovský 
Hrádok, 03301)

Metod Duchovný (tel.: 
+421950337959, e-mail: 
mdkovovyroba@gmail.com)

5.11.2021 za hodinu (od 
5,5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - zváranie kovov v súlade s technickou 
dokumentáciou metódou CO2  
- výroba a montáž kovových konštrukcii  
- zámočnícke práce (brúsenie, pílenie, opracovávanie)  
- vizuálna kontrola zvarov a prác  
- montážne práce v zmysle dokumentácie  
- plnenie úloh a dodržiavanie BOZP a PO

Zástupca 
manažéra 
recepcie (1)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
1320) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; -spolupráca s CK  
-spolupráca s rôznymi firmami  
-vystavovanie zálohových faktúr, účtov, prijímanie zálohových 
platieb  
-poskytovanie informácií  
-zasielanie cenových ponúk  
-telemarketing

Údržbár strojov a 
zariadení (1)

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

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

22.11.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontroly a preventívna údržba 
výrobných strojov a zariadení  
- nastavovanie, zoraďovanie výrobných strojov a zariadení  
- opravy výrobných strojov a zariadení  
- výroba prípravkov

Účtovník (1) DATECH, s. r. 
o.(Lichardova 491, 
Liptovský Hrádok, 
03301)

Ing. Helena Vrabcová (, e-mail: 
datech@datech.sk)

27.12.2021 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.03.2022 ; Účtovanie v programe Omega, 
Kompletizácia a kontrola účtovných dokladov, Účtovanie 
bankových dokladov a pokladne, Účtovanie faktúr a interných 
dokladov, Účtovanie skladových pohybov, Výpočet a evidencia 
miezd
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Účtovník (1) SVI Slovakia 
s.r.o.(Vyšné fabriky 
739, Liptovský Hrádok, 
03301)

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

15.10.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva  
- Evidencia a účtovanie dodávate ských faktúr  
- Fakturácia  
- Vedenie pokladne, likvidácia cestovných príkazov  
- Platobný styk – tuzemsko, zahraničie  
- Účtovanie bankových výpisov  
- Sledovanie saldokonta  
- Evidencia dlhodobého majetku  
- Spracovanie miezd

Účtovník / 
Účtovníčka (1)

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

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

20.4.2021 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Evidencia, účtovanie, kontrola došlých a 
vyšlých faktúr  
- Zostavenie podkladov pre vystavenie vyšlých faktúr  
- Zúčtovanie pokladničných dokladov  
- Príprava a realizácia platieb z účtov spoločnosti  
- Evidencia colných dokladov, priamy dovoz a vývoz  
- Vypracovanie podkladov pre inventarizáciu majetku, zásob, 
poh adávok a záväzkov spoločnosti  
- Príprava podkladov pre kontrolu účtovnej evidencie

Čašník / servírka 
(1)

V + V JASNÁ, 
s.r.o.(Demänovská 
Dolina 88, Demänovská 
Dolina, 03101)

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

29.9.2021 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Profesionálnu starostlivosť o hostí,  
- silnú prozákaznícku orientáciu, aktívny predaj up - selling,  
- objednávanie, prípravu a servírovanie jedál a nápojov,  
- podrobnú znalosť jedálneho a nápojového lístka a vínnej karty,  
- dodržiavanie HACCP noriem a interných štandardov kvality,  
- zodpovednosť za čistotu a poriadok v pridelených priestoroch,  
- intenzívnu spoluprácu s ďalšími hotelovými úsekmi,  
- zaúčanie nových kolegov.

Čašník / servírka 
(2)

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

Ing. Veronika Kováčiková (, e-
mail: 
kovacikova@mikulasskachata.sk)

19.10.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí.  Práca s 
pokladňou.

Čašník / Čašníčka 
(1)

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

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

1.10.2021 za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov.
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Čašník / Čašníčka 
(2)

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

Ing. Martin Kupčo (tel.: 
+421944466390, e-mail: 
kupco@liptovar.sk)

25.11.2021 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Sme pivovarnícka reštaurácia pri 
remeselnom pivovare Liptovar, zameraná na a lá carte ponuku. 
H adáme do tímu kolegov. Čašníka, alebo čašníčku, ktorí sa spolu s 
nami budú starať sa o našich hostí. Ak máš skúsenosť z reštaurácie, 
alebo baru a nebojíš sa to skúsiť s nami, ozvi sa.  
Pracujeme dlhý/krátky týždeň.   
Základná mzda od 4,50€/hod, plus pohyblivá zložka pod a výkonu a 
tringelty.  
Viac o reštaurácii nájdeš na https://liptovar.sk/pivovarska-
restauracia/

Čašník v indickej 
reštaurácii (10)

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

Ing. Ivana Jánošová (tel.: +421 
905 667 444, e-mail: 
ijanosova@personalista.sk)

7.12.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; náplň práce:  
- obsluha zákazníkov v Indickej reštaurácií - prozákaznícky prístup  
- príprava nápojov a miešaných nápojov a ich servírovanie  
- práca s registračnou pokladňou  
- vykonávanie pravidelných inventúr  
- dodržiavanie HACCP a technologických štandardov či postupov  
  
Pracovný čas:  
krátky a dlhý týždeň spravidla 12- hodinové zmeny v závislosti 
pod a potrebnosti a počtu ubytovaných hostí.
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Čašník, barman 
(4)

RG services, s. r. 
o.(Východná 6, 
Východná, 03232)

Radoslav  Gajdoš (tel.: 
+421915234338, e-mail: 
rgservices@rgservices.sk)

2.11.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov v prevádzke a 

komunikácia s nimi.  
Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy 
návštevníkov.  
Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.  
Uvádzanie návštevníkov k vo ným miestam na stolovanie.  
Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri 
výbere jedál a nápojov - denné menu, jedlá k pivu, nápojový lístok - 
aktuálna ponuka pív).  
Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a 
vyúčtovanie.  
Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.  
Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie 
poriadku a čistoty.  
Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom, 
telefonicky alebo osobne.   
Príprava nápojov (obsluha kávovaru, čapovanie piva, ostatné alko 
a nelako nápoje),

Čašník, servírka 
(1)

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

Anton Mariak (tel.: 
+421445208901, e-mail: 
riaditelmaj@sorea.sk)

26.5.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov na reštaurácii, prípadne 

v iných spoločných priestoroch hotela, práca s pokladňou, 
dodržiavanie HaCCP predpisov.

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, servírka 
(2)

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

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

23.11.2021 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí hotelovej reštaurácie, 
champagne baru, objednávka a servis jedál, príprava 
alkoholických a nealkoholických studených a teplých nápojov, 
servis vína a champagne, zúčtovanie na registračnej pokladni

Čašník, servírka 
(2)

SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SNP, 
Demänovská Dolina 80, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka 
hotela (tel.: +421918665470, 
+421445591662, e-mail: 
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií - bufetové 
stoly, nastieranie, debarasovanie, príprava strediska. Základná 
mzda 739 € + príplatky. Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., 17:00 - 
21:00 hod. 
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Čašník, servírka 
(4)

SOREA spol. s 
r.o.(Hotel SNP, 
Demänovská Dolina 80, 
Demänovská Dolina, 
03101)

Ing. Eva Záhoranská, riadite ka 
hotela (tel.: +421918665470, 
+421445591662, e-mail: 
riaditelsnp@sorea.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
855)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí v reštaurácií a v aperitív 
bare, práca s registračnou pokladnicou, hmotná zodpovednosť, 
organizovanie práce čašníkov. Základná mzda 855 € + príplatky. 
Pracovný čas od 06:30 - 15:00 hod., od 17:00 - 21:00 hod. 

Čašník, čašníčka 
(1)

Ján Mlynček(Chata 
Opalisko 721, Závažná 
Poruba, 03202)

Ján Mlynček (tel.: 
+421903806204, e-mail: 
chata@chataopalisko.sk)

3.12.2021 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie objednávok, obsluha hostí, 
práca s registračnou pokladnicou.

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)

23.8.2021 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 
- Kuchár (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 hodinu (od 
6)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj jedál.

Čašník/barman 
(2)

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

Martin Chudovský (tel.: 
+421903807353, e-mail: 
store@druzbahotel.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
940)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hotelových hostí. Dodržiavanie 
hygienických a bezpečnostných predpisov. Práca s pokladňou.

Čašník/čka (1) A3S s. r. o.(Dlhá 297, 
Liptovský Mikuláš, 
03101)

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

23.11.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

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

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

23.12.2021 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a servis jedál a nápojov

Školský špeciálny 
pedagóg (1) Základná škola Miloša 

Janošku(Čs. brigády č. 
4, Liptovský Mikuláš, 
03101)

Mgr. Janka Cuprová (tel.: 
+42144/5522158, e-mail: 
zsbrigady@edu.mikulas.sk)

15.6.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vzdelávanie a výchova detí a mládeže. 
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Špecialista - 
zoraďovač lisov a 
nožníc (1)

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

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

19.5.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavenie parametrov stroja  
- mechanické nastavenie častí strojov  
- montáž dielov  
- kontrola zoradenia stroja  
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných 
postupov,   
  ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Špecialista 
hydrauliky (1)

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

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

19.5.2021 za mesiac (od 
740)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Medzi hlavné pracovné náplne patrí:  
  
- kompletizácia a zapojenie hydraulických systémov  
- montáž hydraulických častí  
- kontrola vykonaných prác  
- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných 
postupov, ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýb

Šéfkuchár/ 
šéfkuchárka (1)

Compass Group 
Slovakia s. r. o.(IKEA 
o. z. Jasná 500/, 
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: Ihneď ; 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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