Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 5
rokov

38. Učite stvo a
pedagogické vedy
so zameraním na
špeciálnu
pedagogiku (1)

Katolícka univerzita v
Ružomberku(Hrabovs
ká cesta 1 ,
Ružomberok, 03401)

Mgr. Lucia Srpoňová PhD. (tel.:
+421918722111, e-mail:
lucia.griesova@ku.sk)

29.3.2022

za mesiac (od
1250)

Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Administratívna
pracovníčka (1)

S5 company,
s.r.o.(Podhora 51/,
Ružomberok, 03401)

Adriána Trangošová (tel.:
+421905305071, e-mail:
sarmshop.sk@gmail.com)

16.3.2022

za mesiac (od
1050)

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

1

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Vysokoškolský učite pôsobiaci vo
funkcii profesora je v rámci vysokej školy alebo fakulty
zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti
vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia.
Prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou
alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k
rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu
vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; garantuje alebo
zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného
programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje. Medzi
pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä
vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane
skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a
oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3), tvorba študijných
materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi
pracovné povinnosti profesora formovanie trendov a koncepcií,
výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej
výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo
umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie
výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie
medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.
Dátum nástupu: Ihneď ; Všeobecný administratívny pracovník
vybavuje a organizuje
administratívno-technickú agendu v organizácii. Komunikuje s
externým prostredím, eviduje a vybavuje firemnú korešpondenciu
a telefonické hovory. Má na starosti evidenciu, tabu ky, dochádzky
na prevádzke maloobchodnej predajne.
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Agronóm (1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

31.3.2021

za mesiac (od
1200)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie osevných postupov
po nohospodárskych plodín.
Zabezpečovanie osiva, organických a anorganických hnojív,
chemických ochranných látok a strojového parku pre výrobu
požadovaných plodín.
Vykonávanie doh adu nad spracovaním a prípravou pôdy, výsevom
a výsadbou.
Kontrolovanie vývoja rastlín, zabezpečenie ich výživy a ochrany
počas vegetácie.
Zbieranie plodín a ich následné spracovanie alebo skladovanie.

Automechanik
(1)

AUTOSUN
Ružomberok s.r.o.(Pod
skalami 5110,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421905504264, Beáta
Dvorská, konate , e-mail:
info.autosun@autosun.biz)

20.9.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Automechanik
- opravy osobných motorových vozidiel do 3,5 t.

Chyžná Hotel
Galéria**** a
hotel
Bešeňová***Vodný parkt
Bešeňová (3)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

13.1.2022

za mesiac (od
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie izieb a spoločných priestorov
hotela, zodpovednosť za zverený majetok, 8 hodinová pracovná
doba - aj počas víkendov a sviatkov.

Chyžná pre hotel
Akvamarín**** Vodný park
Bešeňová (4)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Silvia Zuborova (tel.:
+421910775677, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

11.3.2022

za mesiac (od
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná pre hotel Akvamarín****- Vodný
park Bešeňová
- starostlivosť o čistotu hotela, spoločných priestorov a hotelových
izieb, upratovanie izieb po odchode hostí pod a štandardov
spoločnosti, preriaďovanie izieb počas pobytu hostí, starostlivosť o
hostí v zmysle ich doplňujúcich požiadaviek počas pobytu,
manipulácia s hotelovým prádlom, zabezpečovanie poriadku v
skladoch
- práca sa vykonáva počas pracovných dní, víkednov a sviatkov
- pracovný čas je stanovený na 8 hodín
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

25.2.2022

za mesiac (od
650)

Chyžná pre hotel
vo Vodnom
parku Bešeňová Galéria**** (2)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

Dojič (2)

Po nohospodárske
družstvo
Likavka(Družstevná
329,Likavka, 03495)

(tel.: +421915495002, Monika
Pytlíčková, e-mail:
fakturacia@likavkapd.sk)

8.11.2021

Ekonómia a
manažment (2)

Katolícka univerzita v
Ružomberku(Hrabovs
ká cesta 1 ,
Ružomberok, 03401)

Mgr. Lucia Srpoňová PhD. (tel.:
+421918722111, e-mail:
lucia.griesova@ku.sk)

29.3.2022

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Chyžná pre hotel vo Vodnom parku
Bešeňová - Galéria****

za mesiac (od
623)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojič
- Dojenie kráv pomocou dojacích zariadení,
- umývanie a dezinfekcia maštalí
- čistenie vemien od nečistôt, ich sušenie
- ošetrovanie nadojeného mlieka čistením a schladením a iné úlohy

za mesiac (od
1158)

Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Vysokoškolský učite pôsobiaci vo
funkcii docenta prispieva v spolupráci s profesorom vo funkcii
svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a
organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti
vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia.
Garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja
bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo
fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor. Medzi
pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä
vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane
skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a
oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3), tvorba študijných
materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi
pracovné povinnosti docenta výskumná, vývojová alebo umelecká
činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých,
odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného
významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a
organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.

3

- upratovanie izieb a spoločných priestorov hotela, zodpovednosť za
zverený majetok, 8 hodinová pracovná doba aj počas víkendov a
sviatkov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
Elektrikár údržbár a
obsluha
tepelných
zariadení (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
CZT Ružomberok,
s.r.o.(Bystrická cesta 1,
Ružomberok 1, 03401)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421908960265, e-mail:
rosinsky@cztrk.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

13.12.2021

za hodinu (od
6,5)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikár - údržbár a obsluha tepelných
zariadení
stručný popis pracovnej činnosti:
-denná staroslivosť a údržba o VTZ elektro VN, NN a MaR el.
rozvodní, el. rozvodov, ako aj strojno-technické zariadenia systému
dodávky tepla pre mesto Ružomberok (CVS, OST, VS, KOS,
KOST s HV rozvody)
-nástup do pracovného pomeru možný ihneď, resp. na základe
dohody
požadované vzdelanie:
-elektrotechnické vzdelanie v odbore silnoprúd a slaboprúd, resp.
meranie a regulácia
-elektrotechnické vzdelanie a príslušné osvedčenia uvedené v
požiadavke – platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike v zmysle zákona NRSR č.124/2006Z.z., §21, resp.
§22, resp. §23 vyhl. MPSVaR SR č.508/2009Z.z.
-prax v danom smere je značnou výhodou
-vodičský preukaz min. sk. „B“
-trvalý pobyt v Ružomberku ( môže byť aj mestská časť
Ružomberka )
-ochota a schopnosť učiť sa aj novým veciam, postupom

-dochádzka do zamestnania v CZT Ružomberok služobným
vozidlom (platí v prípade trvalého pobytu zamestnanca v
Ružomberku), inak doprava vlastným vozidlom do Ružomberka

Krajčírka (2)

Miroslava
Janigová(Mostová
1332/3, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421903390230)

23.3.2022

za hodinu (od
3,713)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Krajčírka
-obsluha krajčírskej dielne
-strihanie modelov
-žehlenie
Práca je vhodná pre mamičky s deťmi aj pre osoby so zdravotným
obmedzením.

4

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Kuchár (1)

KÚPELE LÚČKY
a.s.(Lúčky 530, 03482)

Zuzana Bielená (tel.:
+421918786395, +421918786395,
e-mail: personalne@kupelelucky.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
870)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava všetkých druhov teplých a
studených jedál pod a pokynov vedúceho zmeny kuchárov a
prevádzkara stravovacieho strediska.

Kuchár (1)

Černovské drevenice, s.
r. o.(Koliba Fatranka,
ul.Čremošná 8697/,
Ružomberok, 03406)

Martin Beňo (tel.:
+421917980155, e-mail:
martin.beno@udobrehopastiera.s
k)

28.3.2022

za hodinu (od
6,29)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Príprava denného menu, príprava
jedál pod a jedálneho lístka, predpríprava v kuchyni, krájanie,
umývanie a príprava surovín, príprava príloh na jedálnom lístku,
zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla, zodpovednosť za zverený
inventár a technológiu, dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a
poriadku, práce po skončení prevádzky kuchyne, sanitačné práce a
ich evidencia

Kuchár - Gastro
Bešeňová - hotel
Akvamarín**** Reštaurácia Zafír
(2)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Bešeňová
136, 03483)

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
Marek.Maranka@besenova.com)

10.1.2022

za mesiac (od
1250)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - Gastro Bešeňová - hotel
Akvamarín**** - Reštaurácia Zafír, Bešeňová 136
Podielanie sa na výrobe jedál teplej a studnej kuchyne pod a
potreby a pokynov šéfkuchára, zodpovednosť za kontrolu a
dodržiavanie technológie prípravy pokrmov, za hmotnosť porcií, za
ich estetické naaranžovanie a dodržiavanie správnej servírovacej
teploty, dodržiavanie systému HACCP.
Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, pracovitosť, zodpovedný
prístup k práci, flexibilita, platný zdravotný preukaz, hygienické
minimum.

Kuchár - Gastro
Bešeňová reštaurácia
Bistro, Vodný
park Bešeňová
(1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Bešeňová
136, 03483)

Marek Maranka (tel.:
+421915934648, e-mail:
Marek.Maranka@besenova.com)

31.3.2022

za mesiac (od
950)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - Gastro Bešeňová - reštaurácia
Bistro, Vodný park Bešeňová
- podie a sa na výrobe jedál teplej a studenej kuchyne pod a
potreby a pokynov šéfkuchára
- zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie technológie prírpavy
pokrmov, hmotnosť porcií, estetické aranžovanie a dodržiavanie
správnej servírovacej teploty, dodržiavanie systému HACCP
Miesto je vhodné pre občana Ukrajiny s potrvrdením o udelení
tolerovaného pobytu na území Slovenskej republike - "odídenec".

Kuchár kuchárka (2)

GurmitA
s.r.o.(Korytnická cesta
47, Ružomberok,
03403)

Anna Jeleníková (tel.:
+421918283756, e-mail:
vlcidvor@gmail.com)

20.4.2021

za hodinu (od
3,58)

5

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár
Zamestnávate a kontaktovať telefonicky, emailom, osobne

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Kuchár/ka (1)

Craft Group, s. r.
o.(Mariánska 3,
Ružomberok, 03401)

Michal Priesol (tel.:
+421948010626, e-mail:
priesol.michal@gmail.com)

8.4.2022

za mesiac (od
1500)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Kuchár/ka (2)

LEONTEUS, s. r.
o.(Ivachnová 304,
Ivachnová, 03483)

Sieklik (tel.: +421905358803)

8.6.2021

za hodinu (od
6)

Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 13.04.2022 ; H adáme kuchára/kuchárku a aj
pomocného kuchára (kuchárku) na denné menu, alebo na večerné
menu.
Stále zamestnanie alebo len občasná výpomoc.
Na večerné menu h adáme tiež človeka, ktorý by zvládol pripraviť a
vydávať jednoduché menu medzi 17:00 až 21.30 na 1 deň alebo aj 4
dni v týždni.
aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia: kuchár/ka
Pracovné podmienky:
- pracuje sa krátky dlhý týždeň cca. od 10:00 hod. do 19:00 hod.
(uvedený pracovný čas zatia nie je pevne stanovený a bude sa
upravovať pod a situácie).
Požiadavky na uchádzača:
- vyučený v odbore kuchár alebo prax min. 3 roky na uvedenej
pozícii.
Miesto výkonu práce: Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Ivachnová

Kuchár/ka v
školskej jedálni
(1)

Základná škola s
Materskou
školou(Školská 290,
Komjatná, 03496)

Ing. Monika Nogová (tel.:
+421911528304, e-mail:
cibulkova7@gmail.com)

14.3.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

6

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/ka v školskej jedálni
- zastupovanie počas PN
- zabezpečovanie výroby jedál, zodpovednosť za správne
technologické postupy, zabezpečovanie výroby jedál vo zverenom
úseku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Výroba technologicky náročných teplých
jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím
ve kokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
• Príprava raňajok teplých, studených jedál, bufetov, švédskych
stolov, mís, nátierok, ovocia, zeleniny. Príprava šalátov na obed.
Varenie polievok, jedál pod a jedálneho lístka. Príprava príloh a
dezertov.
• Zodpovednosť za riadnu prípravu jedál z h adiska kvality,
množstva a termínov pri dodržaní stanovených technologických
postupov, postupov pri výrobe jedál, vedie predpísanú evidenciu,
hospodári s potravinami. Aranžovanie pripravovaných pokrmov a
kladenie vysokého dôrazu na estetickú stránku vydávaných
pokrmov.

Kuchár/kuchárka
(1)

HOREZZA,
a.s.(Smrekovica 7784/,
Ružomberok, 03401)

Stanislav Priesol (tel.:
+421914324182, e-mail:
riaditel.sm@horezza.sk)

9.3.2022

za mesiac (od
880)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Kuchár/kuchárka
v školskej jedálni
(2)

Základná škola s
Materskou
školou(Školská 290,
Komjatná, 03496)

(tel.: +421907722849, Ing. Monika
Nogová, e-mail:
skola@zskomjatna.edu.sk)

5.11.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár/kuchárka v školskej jedálni.
zabezpečovanie výroby jedál, zodpovednosť za správne
technologické postupy, zabezpečovanie výroby jedál vo zverenom
úseku

Lekár (1)

KÚPELE LÚČKY
a.s.(Lúčky 530/, 03482)

Zuzana Bielená (tel.:
+421918786395, e-mail:
personalne@kupele-lucky.sk)

3.3.2022

za mesiac (od
1450)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 02.05.2022 ; - vstupné vyšetrovanie kúpe ných
pacientov,
- určovanie liečebných procedúr v závislosti od stanovej diagnózy a
na základe schválených šablón,
- spolupráca s ostatnými lekármi pri posudzovaní zdravotného
stavu kúpe ných pacientov,
- poskytovanie odborných informácií kúpe ným pacientom.

Lekár (1)

Liečebňa pre dlhodobo
chorých(Štiavnička
132, 03401)

Mgr. Zuzana Poláková (tel.:
0444323162, e-mail:
ldch@ldch.sk)

20.1.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár

Lekár FBLR (1)

KÚPELE LÚČKY
a.s.(Lúčky 530, 03482)

Zuzana Bielená (tel.:
+421918786395, +421918786395,
e-mail: personalne@kupelelucky.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
2606)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; lekár samostatne pracujúci v danom
odbore, starostlivosť o klientov a pacientov kúpe ov vrátane
vstupných lek. prehliadok

Lekár s
atestáciou (1)

KÚPELE LÚČKY
a.s.(Lúčky 530/, 03482)

Zuzana Bielená (tel.:
+421918786395, e-mail:
personalne@kupele-lucky.sk)

2.3.2022

za mesiac (od
2606)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 02.05.2022 ; Lekár samostatne pracujúci v danom
odbore, starostlivosť o klientov a pacientov kúpe ov vrátane
vstupných lekárskych prehliadok a pohotovostných služieb
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Majster lomu (1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Masérka
thajských masáží
(6)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

25.6.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

JaMa SK
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová, 03483)

Ing. Jaroslav Martiniak (tel.:
+421903569666, +421903569666,
e-mail: jamasksro@gmail.com)

3.11.2021

za mesiac (od
739)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Thajské masáže.

Montážny
pracovník (1)

SR SOLAR SK, s. r.
o.(Bystrická cesta 55,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421910780718, e-mail:
srsolar@srsolar.sk)

24.2.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montážny pracovník - montáž
fotovoltaických panelov

Murár, stavebný
pracovník (1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

5.1.2022

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Murár-obkladač
(20)

EcoLog,
s.r.o.(Zarevúca 257/21,
Ružomberok, 03401)

Sarkis Petrosjan (tel.:
+421905539431, e-mail:
hrabovo@mail.ru)

25.3.2022

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; murársko-obkladačské práce

Mzdová
účtovníčka/
personalistka (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Sládkovi
čova 104, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905633053, e-mail:
jakubikova@sosprk.sk
)

18.1.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Mzdový účtovník
(1)

LIBETO a.s.(Liptovská
Teplá , 03483)

Ing. Daniel Grenčík (tel.:
+421905769623, e-mail:
grencik@libeto.sk)

7.3.2022

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexné spracovanie personálnej a
mzdovej agendy

Nástrojár výroba lisovacích
nástrojov,
sústružník, frézár
(1)

Kovo Bohunka,
výrobné
družstvo(Korytnická
324, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905469833 Ing. Pavol
Martinko, e-mail:
info@kovobohunka.sk)

27.7.2021

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nástrojár - výroba lisovacích nástrojov,
sústružník, frézár
-výroba nástrojov na tvárniace stroje, práca na sústruhu, fréze
- čítanie z výkresov

Nástrojárvýroba lisovacích
nástrojov,
sústružník, frézár
(1)

Kovo Bohunka,
výrobné
družstvo(Korytnická
324,Ružomberok,
03403)

(tel.: +421905469832, e-mail:
info@kovobohunka.sk)

9.11.2021

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nástrojov na tvárniace stroje,
práce na sústruhu, fréze
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Mzdová účtovníčka/ personalistka

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Obchodný
pracovník pokladník v
predajni L. Sliače
1/2 úväzok (1)

CBA VEREX,
a.s.(Nám. J. Kútnika,
Šmálova 632/,
Liptovské Sliače,
03484)

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

29.3.2022

za mesiac (od
394)

Stredné odborné
vzdelanie

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

Obchodný
zástupca s
pomocným
materiálom pre
lakovne (1)

Permacoat
s.r.o.(Družstevná 610,
Liptovská Štiavnica,
03401)

(, e-mail: zelena@permacoat.sk)

29.7.2021

za mesiac (od
800)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obchodný zástupca s pomocným
materiálom pre lakovne, životopis so žiadosťou o zamestnanie
prosím zasielať na kontaktný mail

Obsluha CNC
strojov - operátor
vo výrobe (5)

EcoLog,
s.r.o.(Zarevúca 257/21,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421905539431, e-mail:
hrabovo@mail.ru)

9.2.2022

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha CNC strojov - operátor vo výrobe

Obsluha čerpacej
stanice (1)

Juraj Majerík
JUMA(Zarevúca 1/1,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421911781799, e-mail:
jmajerik83@gmail.com)

31.3.2022

za hodinu (od
4,671)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha čerpacej stanice

Opatrovate /ka
(2)

LIKAVA - centrum
sociálnych
služieb(Likavka 9,
Likavka, 03495)

Veronika Machová (tel.:
+421905480861, +421444305825,
e-mail:
zuzana.estocinova@vuczilina.sk)

28.9.2021

za mesiac (od
720)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - opatruje imobilných, čiastočne a ťažko
imobilných prijímate ov sociálnej služby (ďalej len PSS)
- zabezpečuje stravovanie, pitný režim a správnu životosprávu PSS
- vykonáva osobnú hygienu PSS
- vykonáva dezinfekciu postelí, stoličiek, nočných stolíkov
- prezlieka poste nú bielizeň
- pomáha PSS s obliekaním a vyzliekaním
- zabezpečuje mobilitu a motoriku PSS
- vykonáva aktivizáciu PSS

Opatrovate /ka
(2)

LIKAVA - centrum
sociálnych
služieb(Likavka č. 9,
03495)

(tel.: 044/4305825, 044/4305810.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína
Húsenicová, riadite ka, e-mail:
dbodorikova@vuczilina.sk,)

20.9.2021

(-)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate /ka
- starostlivosť o klientov na úseku zdravotnom, pomoc pri
sebaobslužných činnostiach.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluha linky na čistenie, triedenie,
váženie a balenie zemiakov
• Obsluha varných pecí na zemiaky
• Obslužné práce pri linke – naskladňovanie výrobkov do skladu,
presun materiálov po výrobnej hale, pomoc pri paletovaní výrobku
• Sanitácia a čistenie linky

Operátor
výrobnej linky (1)

Liptovská
potravinárska
spoločnosť, s. r.
o(Vápenka 5/,
Ružomberok, 03401)

Ing. Lenka Kizivatová (tel.:
+421904534905, e-mail:
kizivatova@potravinarska.sk)

25.2.2022

za mesiac (od
980)

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

Operátor výroby
(2)

Liptovská
potravinárska
spoločnosť, s. r.
o(Vápenka 5/,
Ružomberok, 03401)

Ing. Lenka Kizivatová (tel.:
+421904534905, e-mail:
kizivatova@potravinarska.sk)

30.3.2022

za mesiac (od
740)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.04.2022 ; •
Dočisťovanie zemiakov na linke
po strojovom čistení
• Ukladanie hotových výrobkov na rošty
• Ručné krájanie a vákuovanie
• Označovanie hotových výrobkov
• Vkladanie a výber hotových výrobkov do a z autoklávu
• Manipulovanie s hotovými výrobkami- balenie do kartónov a na
palety
• Príprava hotových výrobkov na uskladnenie
• Čistenie strojov, výrobných a spoločných priestorov v priebehu a
po skončení smeny
• Hlásenie akýchko vek nedostatkov, nekvality zemiakov a porúch
• Vykonávanie činnosti pod a pokynov nadriadeného

Pedagogický
zamestnanec v
hudobnom
odbore (2)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica, 03401)

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

10.6.2021

za mesiac (od
899)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia: pedagogický
zamestnanec v hudobnom odbore - vedenie individuálnej výučby
nástroja pod a platných učebných osnov MŠVVaŠ SR.
Miesto výkonu práce: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin
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Žiadosti do zamestnania spolu s dokladom o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, portfóliom, prefesijným životopisom,
motivačným listom a súhlasom uchádzača na použitie osobných
údajov zasielať na mail: szus@dotyk.eu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

26.5.2021

za mesiac (od
899)

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

Požad.
prax

Popis miesta

Pedagogický
zamestnanec v
literárno dramatickom
odbore (1)

Súkromná základná
umelecká škola, Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica(Hlavná
44/76, Liptovská
Štiavnica, 03401)

Pekár
podplamenníkov
(1)

Černovské drevenice, s.
r. o.(Koliba Fatranka,
ul.Čremošná 8697/,
Ružomberok, 03406)

Martin Beňo (tel.:
+421917980155, e-mail:
martin.beno@udobrehopastiera.s
k)

28.3.2022

za hodinu (od
4,45)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Príprava podplamenníkov, pomoc pri
výdaji denného menu, , príprava jedál pod a jedálneho lístka,
predpríprava v kuchyni, krájanie, umývanie a príprava surovín,
zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla, zodpovednosť za zverený
inventár a technológiu, dodržiavanie HACCP zásad, čistoty a
poriadku, práce po skončení prevádzky kuchyne, sanitačné práce a
ich evidencia

Pilčík v ťažbe
dreva (3)

Družstvo
SLOVAKIA(Liptovská
Osada , 03473)

Ing. Holienčík (tel.: +421 918 415
067, e-mail:
slovakia.druzstvo@gmail.com)

14.4.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia - pilčík v ťažbe dreva,
stinka, odvetvenie, manipulácia surových kmeňov dreva.

Plavčík záchranár Vodný
park Bešeňová
(4)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Miroslava Garajová (tel.:
+421917998869, e-mail:
miroslava.garajova@besenova.co
m)

23.2.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický zamestnanec v literatúrnodramatickom odbore - vedenie skupinovej výučby jednotlivých
skupín žiakov v literárno-dramatickom odbore pod a platných
učebných osnov MŠVVaŠ SR.
Miesto výkonu práce: elokované pracoviská v regióne
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin.
Žiadosti do zamestnania spolu s dokladom o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, portfóliom, prefesijným životopisom,
motivačným listom a súhlasom uchádzača na použitie osobných
údajov zasielať na mail: szus@dotyk.eu

Dátum nástupu: Ihneď ; Plavčík- záchranár Vodný park Bešeňová
Náplň práce:
- plavčík zodpovedá za bezpečnosť klientov a dohad nad
kúpajúcimi sa osobami
- v prípade potreby poskytuj prvú pomoc a základné ošetrenie s
následným odporučením na ďalšie vyšetrenie
- zabezpečuje dodržiavanie prevádzkového poriadku a pravidiel
bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov areálu
Prax namenej jednu sezónu vítaná.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Pomocná sila do
kuchyne (2)

Jarmila
Veselovská(Liptovská
Osada 638, 03473)

Pomocná sila v
kuchyni Reštaurácia
Culinaria (1)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Hotel
Galéria Bešeňová**** Reštaurácia Culinaria ,
Bešeňová, 03483)

Kontakt u zamestn.

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
Marek.Maranka@besenova.com)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

18.8.2021

za hodinu (od
3,58)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne

10.1.2022

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni - hotel
Galéria**** - Reštaurácia Culinaria, Bešeňová 136
Pomocné práce pri príprave teplých a studených jedál, príprava
inventáru, pomoc pri zásobovaní.
Všeobecné spôsobilosti: zodpovednosť, spo ahlivosť, pozitívny
prístup k práci, platný zdravotný preukaz, hygienické minimum.

Pomocný kuchár
(1)

KÚPELE LÚČKY
a.s.(Lúčky 530/, 03482)

Zuzana Bielená (tel.:
+421918786395, e-mail:
personalne@kupele-lucky.sk)

30.3.2022

za mesiac (od
820)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; - pomocné práce pri príprave jedál,
- triedenie a čistenie ovocia a zeleniny pre potrebu prípravy jedál,

Pomocný
pracovník (1)

Obec Hubová(Pri Váhu
70/70, Hubová, 03491)

Ing. Stanislav Nechaj (tel.:
+421944191911, e-mail:
urad@obechubova.sk)

18.2.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Pomocný
pracovník
opatrovate a odídenec z UA (5)

LIKAVA - centrum
sociálnych
služieb(Likavka 9,
Likavka, 03495)

Zuzana Eštočinová (tel.:
+421905480861, e-mail:
zuzana.estocinova@vuczilina.sk)

7.4.2022

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -vykonáva všetky pomocné práce pod a
pokynov pracovníka na dennej zmene opatrovate ského úseku
- vykonáva osobnú hygienu PSS
- vykonáva dezinfekciu postelí, stoličiek, nočných stolíkov
- prezlieka poste nú bielizeň
- pomáha PSS s obliekaním a vyzliekaním
- zabezpečuje mobilitu a motoriku PSS
- a podobné

Pomocný
pracovník pri
príprave jedál
balkánskej a
tureckej kuchyne
(1)

Elvan Šen(Podhora 8/,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421944465301, Elvan Šen,
e-mail: shen.ebrak@gmail.com)

14.9.2021

za hodinu (od
3,6)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál balkánskej a tureckej
kuchyne

12

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Pomocný
stavebný
pracovník (1)

ADRIA office,
s.r.o.(Ružomberok ,
03401)

Veronika Bartíková (tel.:
+421905305071, e-mail:
adriaofficesro@gmail.com)

16.2.2022

za mesiac (od
1250)

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

Pomocný
vychovávate (1)

Základná škola s
materskou školou(Pod
Chočom 550, 03481)

(tel.: +421911306462, e-mail:
skola@zsliskova.edu.sk)

20.1.2022

(-)

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

Pomocá sila do
kuchyne (1)

Ján Benedikovič PENZIÓN
BLESK(Vajanského
1585/9, 9 9,
Ružomberok, 03401)

Ján Benedikovič (tel.:
+421918173484, e-mail:
info@penzionblesk.sk)

4.4.2022

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Pracovník
vlastnej ochrany
Vodný park
Bešeňová (1)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
jozef.hasalik@besenova.com)

23.2.2022

za mesiac (od
776)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
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Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE
BUDOV VYKONÁVA JEDNODUCHÉ, POMOCNÉ, OBSLUŽNÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE PRI VÝSTAVBE BUDOV POD
DOHĽADOM A PODĽA POKYNOV KVALIFIKOVANÝCH
ZAMESTNANCOV S RUČNÝM NÁRADÍM A STROJNÝM
ZARIADENÍM V STAVEBNÍCTVE. SPOLUPRACUJE PRI
VÝKONE NÁROČNEJŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC A
MANIPULUJE SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI.
Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný vychovávate
- Pomocná práca vykonávaná vychovávate om pri zabezpečovaní
výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení.
- Pozitívny prístup k deťom, flexibilný prístup k pracovným
povinnostiam, využívanie inovatívnych metód a procesov.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 11.04.2022 ; pomocné práce v kuchyni,
udržiavanie čistoty, dodržiavanie hygienických pravidiel,

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník vlastnej ochrany Vodný Park
Bešeňová
Nápň práce:
- kontrolovať a usmerňovať plynulosť vstupu a výstupu klientov s
cie om dosiahnuť maximálnu priechodnosť
-monitorovať činnosť v celom aráli s cie om maximálnej ochrany a
bezproblémového chodu
-dodržiavať štandard kvality k zvýšeniu spokojnosti klientov
-dodržiavať všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na
bezpečnosť a ochranu klientov a majetku spoločnosti

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Praktická sestra
v zariadení
sociálnych služieb
(1)

TROJLÍSTOK centrum sociálnych
služieb(Riadok 8,
Ružomberok, 03401)

(tel.: 0905420895, volať len v
pracovné dni od 8:00 do 14:00, email:
alena.baloghova@vuczilina.sk)

18.8.2021

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Praktická sestra v zariadení sociálnych
služieb
- vykonáva zabezpečenie odborných pracovných činností pri
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského
procesu hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
prijímate ov SS v zariadení sociálnej služby.

Predavač/ka pokladníč/ka,
Ružomberok (1)

Humana People to
People Slovakia
s.r.o.(Mostová 9,
Ružomberok, 03401)

Mgr. Juliana Krivušová (tel.:
+421903426430, e-mail:
juliana.krivusova@humanaslovakia.org)

4.4.2022

za mesiac (od
770)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.05.2022 ; Baví Vás práca s oblečením a
zaujímate sa o životné prostredie a pomoc uďom v núdzi? Aj pre
našu spoločnosť je to dôležité a radi rozšírime kolektív v našej
predajni second-hand textilu v Ružomberku.
Vašou náplňou práce bude:
dokladanie a vystavovanie ale aj príprava tovaru,
práca s pokladňou, ale nestrávite pri nej celý deň,
starostlivosť o zákazníkov,
udržiavanie čistej a krásnej predajne, aby sa v nej všetci cítili
príjemne,
a ďalšie činnosti pod a pokynov vedúcej.
Vedeli ste, že textilný priemysel je druhý najväčší znečisťovate na
svete? Denne v našom Triediacom centre v Martine zrecyklujeme
takmer 35 ton textilu a aj vďaka Vám, našej novej pracovnej posile,
im môžeme dať šancu na opätovné použitie.

Primár (1)

Liečebňa pre dlhodobo
chorých(Štiavnička č.
132, Ružomberok,
03401)

27.1.2022

za mesiac (od
2606)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Primár
-riadenie a organizovanie poskytovania ústavnej zdravotnej
starostlivosti na príslušnom oddelení
-samostatné vykonávanie odbornej a špecializovanej pracovnej
činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti
-zabezpečovanie organizácie práce a rozvrhnutie pracovného času
podriadených zamestnancov tak, aby na príslušnom oddelení bolo
zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.2.2022, bližšie informácie:
www.ldch.sk .
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vzdelanie

Požad.
prax
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Psychológ (1)

Centrum pre deti a
rodiny
Ružomberok(Kalvársk
a 924/35, Ružomberok,
03401)

Ing. Štefan Likavčan (tel.:
+421444324070, e-mail:
cdr.ruzomberok@ddrk.sk)

8.4.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 13.06.2022 ;

Pánsky kaderník/
kaderníčka (1)

DELUP, s.r.o.(Do
Dielca 1023/36,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421917194284, Ľubomír
Pagáč, e-mail:
delupsro@centrum.sk)

6.10.2021

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pánsky kaderník/ kaderníčka

Recepčná (1)

Černovské drevenice, s.
r. o.(Čremošná 8684/,
Ružomberok, 03406)

Andrea Habová (tel.:
+421908238257, e-mail:
andrea.habova@udobrehopastier
a.sk)

16.3.2022

za hodinu (od
5)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ubytovanie hostí, administratívne práce,
obsluha registračnej pokladnice

Recepčná pre
hotel vo Vodnom
parku Bešeňová Galéria**** a
Akvamarín****
(4)

EUROCOM
Investment,
s.r.o.(Bešeňová 136,
Bešeňová)

Marta Mináriková (tel.:
+421904751887, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

25.2.2022

za mesiac (od
898)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná pre hotel vo Vodnom parku
Bešeňová - Galéria**** a Akvamarín****

Recepčná/ý (1)

ÁČKO, a.s.(Textilná 19,
Ružomberok 1, 03401)

Feketová Janka, vedúca hotela
(tel.: +421903417418, e-mail:
feketova@hrabovohotel.sk)

19.11.2021

za hodinu (od
4,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná/ý Hotel Hrabovo Ružomberok práca na recepcii, ubytovanie hostí, ...

Recepčný /
Recepčná (1)

P + D, s.r.o.(Hrabovská
dolina 5326/8,
Ružomberok, 03401)

Renáta Nosková (tel.:
+421911130223, +421911130223,
e-mail:
noskova@apartmanyhrabovo.com
)

7.12.2021

za mesiac (od
700)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na recepcií apartmánových domov.
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-zodpovedanie za chod recepcie
-poskytovanie informácií návštevníkom
-ubytovanie a odubytovanie hostí
-predaj tovarov a služieb
-prijímanie a realizácia rezervácií
-práca s hotelovým systémom Protel a Epos

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Riadite /
riadite ka ZŠ s
MŠ (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Obec Liptovské
Sliače(Liptovske
Sliace , Liptovské
Sliače, 03484)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421918432830, e-mail:
urad@liptovskesliace.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

13.12.2021

za mesiac (od
926,5)
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Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

aspoň 5
rokov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadite / riadite ka ZŠ s MŠ

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Riadite /
riadite ka ZŠ s
MŠ Lúčky (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Obec Lúčky(Lucky
141, Ruzomberok,
Lucky, 03482)

Kontakt u zamestn.

Branislav Hrbček, starosta obce
(tel.: +421907504222, e-mail:
starosta@obec-lucky.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

10.12.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadite / riadite ka ZŠ s MŠ Lúčky
Požadované kvalifikačné predpoklady pod a zákona NR SR č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pod a zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
pre daný druh a typ školy,
• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 zákona
č.596/2003 Z.z.
Iné požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, pod a
§15ods. 1 písm. a,b,c/ zákona č. 138/2009 Z.z.
• zdravotná spôsobilosť, pod a § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z.
• ovládanie štátneho jazyka, pod a § 17 ods.1a 2 zákona č. 138/2019
Z:z.
• bezúhonnosť,
• ovládanie PC,
• znalosť a orientácia vo všeobecno-záväzných predpisoch
týkajúcich sa činnosti organizácie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• flexibilita, zodpovednosť a spo ahlivosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška /žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo
jej náhradnej formy,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne
znalosti (kópie získaných certifikátov, atestácie, a pod.)
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne
5 rokov pedagogickej činnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle §
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Požad.
prax
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6 zákona č. 138/2019 Z. z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany)
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riadite a školy pod a § 3
ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v
prílohe žiadosti
• údaje k preukázaniu bezúhonnosti* / Na účel preukázania
bezúhonnosti pod a § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba
predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
pod a § 10 ods. 4 písm. a), a §13 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je potrebné poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na
vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis sa vyžaduje iba od
úspešného kandidáta.
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výška platu zamestnancov vo verejnej službe sa určuje pod a
stupníc platových taríf (platových tabuliek) a závisí od náročnosti
práce, dosiahnutého vzdelania a predchádzajúcej praxe.
Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je
potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do: 22.12.2021, do
16:00 hod na adresu:
Obec Lúčky, 034 82 Lúčky 141 v zalepenej obálke s uvedením
adresy odosielate a a s označením: „Výberové konanie – ZŚ s MŠ
Lúčky - NEOTVÁRAŤ“.
Vyhlasovate výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do
výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podate ne
vyhlasovate a.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, ozn
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
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Zverejniť na internete a v tlači: Áno,
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Robotník na
lisoch (2)

Kovo Bohunka,
výrobné
družstvo(Korytnická
324, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905469833
Ing. Pavol Martinko, e-mail:
info@kovobohunka.sk)

27.7.2021

za mesiac (od
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Robotník na lisoch
- príprava materiálu pre zváračov, dierovanie, strihanie, pílenie,
brúsenie, vŕtanie kovov
- čítanie z výkresov

Robotník v
lesnom
hospodárstve (6)

Urbariát - pozemkové
spoločenstvo
Lúčky(Slobody 82,
Lúčky, 03482)

Miloslav Murín (tel.:
+421444374119, e-mail:
urbariat.lucky@gmail.com)

16.3.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; lesný robotník - sezónna práca, pastevné
práce - zalesňovanie, výžin, výrub krov, mechanická a chemická
ochrana lesných porastov, ochrana lesa, údržba chodníkov, ciest a
skladov

Servisný a
prevádzkový
pracovník IT (1)

GIGABIT, s.r.o.(A.
Bernoláka 2,
Ružomberok, 03401)

Peter Chmelický (tel.:
+421907871333, e-mail:
ekonom@gigabit.sk)

8.4.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Sestra pre
komplexnú
starostlivosť o
pacientov na
lôžkovom
oddelení
zdravotníckych
zariadení (9)

Ústredná vojenská
nemocnica SNP
Ružomberok - fakultná
nemocnica(Gen. Miloša
Vesela 21,
Ružomberok, 03426)

(tel.: +421444382440, e-mail:
ulicnam@uvn.sk)

19.5.2021

za mesiac (od
1002)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexná ošetrovate ská starostlivosť o
pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení

Sestra pri lôžku
(3)

Národný
endokrinologický a
diabetologický ústav
n.o.(Kollárová 282/3,
Ľubochňa, 03491)

(tel.: 044/4306127, e-mail:
pam@nedu.sk)

18.1.2022

za mesiac (od
1220)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
na diabetologickom oddelení.
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Práca v trojzmennej prevádzke (07.00-19.00 hod., 19.00-07.00
hod.).
Špecializácia v odbore vítaná, no nie je podmienkou.
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovate stvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovate stvo

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Sestra u lôžka (3)

Liečebňa pre dlhodobo
chorých(Štiavnička
132, 03401)

Mgr. Anna Mráziková (tel.:
0444323162, e-mail:
ldch@ldch.sk)

Sestra v zariadení
sociálnych služieb
(2)

TROJLÍSTOK centrum sociálnych
služieb(Riadok 8,
Ružomberok, 03401)

Sestra v zariadení
sociálnych služieb
(2)

TROJLÍSTOK centrum sociálnych
služieb(Riadok 8,
Ružomberok, 03401)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

20.1.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra u lôžka

M. Gallova (tel.: +421905420895)

6.4.2022

(-)

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

Dátum nástupu: 01.07.2022 ; sestra v zariadení sociálnych služieb

Mgr. Gallová Martina, hlavná
sestra (tel.: +421905420895, email:
martina.gallova@vuczilina.sk )

4.6.2021

(-)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra v zariadení sociálnych služieb vykonáva zabezpečenie odborných pracovných činností pri
ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovate ského
procesu hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
prijímate ov SS v zariadení sociálnej služby.
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Požad.
prax

Popis miesta

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
Skladník (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Liptovská
potravinárska
spoločnosť, s. r.
o(Vápenka 5/,
Ružomberok, 03401)

Kontakt u zamestn.

Ing. Lenka Kizivatová (tel.:
+421904534905, e-mail:
kizivatova@potravinarska.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

21.2.2022

za mesiac (od
900)

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

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre našu spoločnosť h adáme šikovného
kolegu, ktorého úlohou bude zabezpečovať prevádzku skladu
zemiakov a skladu hotových výrobkov. Budete pracovať vo
výrobnom závode ktorý prechádza výraznou modernizáciou,
zabezpečovať chod skladov surovín a hotových materiálov. V
súčasnosti fungujeme v 2 smennej prevádzke.
V rámci motivačných programov pre zamestnancov ponúkame
ročné odmeny, firemné produkty zadarmo a rôzne firemné
spoločenské akcie.
Vaše zodpovednosti :
• Nakládka a vykládka kamiónov a distribučných áut
• Organizácia skladu
• Obsluha triediacej linky na zemiaky (nakládka a vykládka paliet
na linku)
• Pomoc pri finalizácii produktu – paletovanie a prevoz do skladu
hotových výrobkov
• Kontrola a zodpovednosť za správne vychystanie výrobkov pred
distribúciou
• Táto práca zahŕňa fyzickú námahu

Skladník (6)

PaletExpress,
s.r.o.(Textilná 23,
Ružomberok, 03401)

Andrea Pudišová (tel.:
+421905644876, +421905644876,
e-mail:
andrea.pudisova@paletexpress.sk
)

11.8.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Sociálny
pracovník (1)

Centrum pre deti a
rodiny
Ružomberok(Kalvársk
a 924/35, Ružomberok,
03401)

Ing. Štefan Likavčan (tel.:
+421444324070, e-mail:
cdr.ruzomberok@ddrk.sk)

8.4.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 13.06.2022 ;

Stolár (1)

Štefan Rožek - Real
Interiér(Textilná 37/,
Ružomberok, 03401)

(, e-mail:
real.interier@gmail.com)

2.11.2021

za hodinu (od
5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; stolár - obsluha nárezového centra,
skladanie nábytku

Strojník UKT,
LKT + lesná
lanovka (4)

Družstvo
SLOVAKIA(Liptovská
Osada , 03473)

Ing. Holienčík (tel.: +421 918 415
067, e-mail:
slovakia.druzstvo@gmail.com )

14.4.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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aspoň 2
roky

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladové a manipulačné práce, VZV,
nakládka, vykládka tovaru.

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia - strojník UKT, LKT +
lesná lanovka - obsluha UKT, LKT, lesnej lanovky, približovanie
dreva.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

Zverejniť na internete a v tlači: Áno,

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Tvorba, ochrana,
udržiavanie alebo
zlepšovanie
životného
prostredia (1)

Obec
Ludrová(Ludrová 239,
Ludrová, 03471)

Upratovačka (2)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(tel.: 044/4352189, e-mail:
ludrova@ludrova.sk)

16.3.2022

za mesiac (od
856)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba, ochrana, udržiavanie alebo
zlepšovanie životného prostredia

FULL JOB s. r.
o.(Ružomberok 1 ,
Ružomberok, 03401)

Mgr. Vajdová (tel.:
+421905344748, e-mail:
vajdova.danka@gmail.com )

14.6.2021

za hodinu (od
3,58)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia: upratovačka
Miesto výkonu práce: Ružomberok

Učite 1. stupňa
ZŠ (1)

Základná škola s
materskou
školou(Liptovské
Revúce 232, 03474)

Mgr. Fričová Dana - riadite ka
školy (tel.: +421911900559, email: zs.lrevuce@gmail.com)

30.8.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Názov pracovného miesta - učite 1 stupňa
ZŠ
Náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov 1. Stupňa

Učite ZUŠ hudobná odbor,
spev (1)

Súkromná ZUŠ
ALKANA
Ružomberok(Hurbano
va 4, Ružomberok,
03401)

1.3.2022

za mesiac (od
750)

Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učite ZUŠ - hudobná odbor, spev

Učite odborných
dopravných
predmetov (1)

Stredná odborná škola
polytechnická(Sládkovi
čova 104, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905633053, e-mail:
jakubikova@sosprk.sk)

18.1.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite odborných dopravných predmetov

Učite pre 1.
stupeň na
dlhodobé
zastupovanie
počas PN (1)

Základná
škola(Sládkovičova 10,
Ružomberok, 03401)

Mgr. Marta Nechalová (tel.:
+421911969124, 044/4304030 , email: info@najskolar.sk)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite pre 1. stupeň na dlhodobé
zastupovanie počas PN

14.3.2022

(-)

22

Požad.
prax

Popis miesta

Vyučovanie odborných predmetov, vysvet ovanie nového učiva
žiakom, diktovanie poznámok, skúšanie vedmostí žiakov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Učite /ka II.
stupňa ZŠ (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Základná škola s
materskou školou(Ulica
pod Chočom 550,
Lisková, 03481)

Kontakt u zamestn.

Ing. Galanová Renáta/riadite ka
školy (tel.: +421 911 306 462, email: skola@zsliskova.edu.sk )

Dátum
nahlásenia
VPM
3.5.2021

Mzda - forma
(od-do)
(-)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; učite /ka II. stupňa ZŠ - výchovnovzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
ktorým je učite základnej školy.
Požiadavky na uchádzača:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učite tsvo a
pedagogické vedy
- študijný odbor - v súlade s Prílohou č.1 k Vyhláške MŠVVaŠ SR
č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Pracovný pomer na dobu určitú - zástup počas materskej a
rodičovskej dovolenky.

Učite /ka MŠ zástupca riadite a
pre MŠ (1)

Základná škola s
materskou školou(Pod
Chočom 550, Lisková,
03481)

Ing. Galanová Renáta/riadite ka
školy (tel.: +421911306462, email: skola@zsliskova.edu.sk)

26.5.2021

(-)

Učite ka v
materskej škole
(1)

Základná škola s
materskou školou(Pod
Chočom 550, Lisková,
03481)

(tel.: +421911306462, e-mail:
skola@zsliskova.edu.sk)

7.7.2021

(-)

Vedúci stavebnej
výroby (1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

31.5.2021

za mesiac (od
1100)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite /ka MŠ - zástupca riadite a školy pre
MŠ - výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým
zamestnancom, ktorým je učite materskej školy.

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Stredné odborné
vzdelanie

Požiadavka na uchádzača:
- min. úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) - učite stvo a
pedagogické vedy v súlade s Prílohou č. 1 k Vyhláške MŠVVa Š SR
č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov.
- osvedčenie o prvej atestácii.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič - skladník
(1)

Ľudmila Kloučková
VINEX(Černovských
martýrov 17, Rbk,
03406)

(tel.: +421915873261, Ľudmila
Kloučková, e-mail:
rk.vinex@gmail.com)

7.1.2022

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič - skladník
-rozvoz tovaru na maloobchodné prevádzky a gastrozariadenia

Vodič MKD (2)

MA KA TRANS spol.
s. r. o.(Lúčky 205,
Lúčky, 03482)

(tel.: +421903557920)

22.3.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič mkd

Vodič
nákladného
vozidla (1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

15.5.2021

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Vodič
nákladného
vozidla (2)

JAROTTATRANS
SLOVAKIA, s. r.
o.(Ivachnová 22,
Ivachnová, 03483)

Vladimír Jarotta (tel.:
+421905392640, e-mail:
info@jarottatrans.sk)

1.3.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného vozidla medzinárodná preprava

Vodič
nákladného
vozidla T-815 (1)

RILINE,
s.r.o.(Štiavnická 5140,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421911625008, e-mail:
sevcik@riline.sk)

18.3.2022

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 19.04.2022 ; Vodič nákladného vozidla T-815 obsluha a údržba nákladného vozidla

Vodič
nákladného
vozidla skupiny C
(1)

SPEEDY Service
s.r.o.(Textilná 23 ,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421905614903, e-mail: Ing.
Jozef Bakoš,
bakos@speedysrvice.sk)

2.9.2021

za mesiac (od
739)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz paletového tovaru na vozidle s
nosnosťou do 12 ton v Ružomberku a okolí.

Vodič sk. C (1)

AUTO - EKONOM
PARTNER, s. r.
o.(Štiavnička 270,
03401)

(tel.: +421905794525, e-mail:
autoekonom@hotmail.com)

21.10.2021

za mesiac (od
750)

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

24

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorových vozidiel do 3,5 t.
Rozvoz paletového tovaru Ružomberok a okolie, cca na 15 miest po
1 palete na 12t sole s hydraulickým čelom. VP skupina C. Prax nie
je nutná. Dobrý vodič B nemá problém si zvyknúť na 10 m auto.
Nutné sú všetky doklady. Psychotesty, zdravotná spôsobilosť,
digitálna karta, KKV (vieme zabezpečiť školenie).

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Vodič sk. C (3)

AUTO - EKONOM
PARTNER, s. r.
o.(Štiavnička 270,
Štiavnička, 03401)

Peter Marenčík (tel.:
+421917177434, +421905794525,
e-mail:
autoekonom@hotmail.com)

24.11.2021

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu vodiča. Vedenie
motorových vozidiel nad 3,5 t. Rozvoz materiálu Ružomberok a
okolie. VP skupina C. Prax nie je nutná. Dobrý vodič B nemá
problém si zvyknúť na 10m auto. Nutné sú všetky doklady. Psycho
testy, zdravotná spôsobilosť, digitálna karta, KKV(vieme
zabezpečiť školenie).

Vodič ťahač +
náves (1)

MM Eurotrans
s.r.o.(Liptovská Osada
186, Liptovská Osada,
03473)

(tel.: +421905669442, Michal
Mydliar, e-mail:
mmeurotrans@centrum.sk)

29.12.2021

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič ťahač + náves
- preprava dreva a paletového tovaru, základná starostlivosť o auto

Výkopové, zemné
a stavebné práce
(4)

Jozef Frič(Poštárka
24/, Liptovská Osada,
03473)

(tel.: +421905505101)

22.3.2022

za mesiac (od
646)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; výkopové zemné a stavebné práce

Zdravotná sestra
(5)

LIKAVA - centrum
sociálnych
služieb(Likavka č. 9,
03495)

(tel.: 044/4305825, 044/4305810.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína
Húsenicová, riadite ka, e-mail:
dbodorikova@vuczilina.sk, )

20.9.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra
- vykonávanie ošetrovate skej starostlivosti na zdravotnom úseku.

Zdravotná sestra
(terénna sestra)
(1)

Mgr. Dana Hatiarová –
ADOS s. r. o.(Na
vyhliadke 5230/1,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421903800908, e-mail:
dana.hatiarova@azet.sk)

8.3.2022

za mesiac (od
980)

Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotná sestra, terénna sestra

Zootechnik (1)

Po nohospodárske
družstvo Lisková Sliače,
družstvo(Liptovské
Sliače , 03484)

(tel.: +421917435167, e-mail:
ekonom@pdliskova.sk)

26.7.2021

za mesiac (od
950)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Zubný
asistent/sestra (2)

KARIDENT,
s.r.o.(Považská 4,
Ružomberok, 03401)

Dr. Oleksandr Kondratiuk (tel.:
+421444326487, e-mail:
kondratiukoleksandr73@gmail.co
m)

9.2.2022

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistencia lekárovi pri kresle
- Príprava a dezinfekcia nástrojov
- Sterilizácia inštrumentária
- Práca s PC a pokladňou
- Komunikácia s pacientmi
- Práce súvisiace s chodom stomatologickej ordinácie

Zubný lekár (2)

KARIDENT,
s.r.o.(Považská 4,
Ružomberok, 03401)

Dr. Oleksandr Kondratiuk (tel.:
+4214226487, +4214226487, email:
kondratiukoleksandr73@gmail.co
m)

30.9.2021

za mesiac (od
800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zubný lekár v stomatologickej ambulancii
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Zvárač (1)

IFP professional
service,
s.r.o.(Tatranská cesta
5236, Ružomberok,
03401)

Mgr. Pudišová Lenka, MBA (tel.:
+421908200700, e-mail:
interles@interles.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Zvárač,
zámočník (2)

Kovo Bohunka,
výrobné
družstvo(Korytnická
324, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905469832
Miloš Fides, e-mail:
info@kovobohunka.sk)

27.7.2021

za mesiac (od
800)

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

Údržbár (1)

C & C business, spol. s
r.o.(Ružomberok ,
03401)

Ľubomír Podhorányi (tel.:
+421905305071, e-mail:
adriabusiness.sro@gmail.com)

16.2.2022

za mesiac (od
1250)

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

Údržbár, opravár
(1)

Po nohospodárske
družstvo(Ludrová 419,
Ludrová, 03471)

Mgr. Miroslava Plávková (tel.:
+421915595701, +421915595701,
fax: 0915595701, e-mail:
econ@pdludrova.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
900)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Účtovník mzdový účtovník
zastupovanie
počas PN (1)

Základná
škola(Sladkovicova 10,
Ruzomberok, 03401)

(tel.: +421911969124, e-mail:
info@najskolark.sk)

23.8.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Účtovníčka (1)

RUŽATRANS,
s.r.o.(Štiavnická
5514/14, Ružomberok,
03401)

(tel.: +421905328015)

29.3.2022

za hodinu (od
3,713)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovníčka
- vedenie firemného účtovníctva
- podvojné účtovníctvo
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač, zámočník
- zváranie, príprava materiálu k výrobe, práca s kovom
- čítanie z výkresov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a
vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu.
Zúčastňovanie sa pri výkone odborných, revíznych prehliadok,
spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.
Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení,
zaistenie funkčnosti týchto zariadení. Oprava poškodených častí
budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok,
sanita, zámky, batérie, zásuvky, vypínače,...). Vykonávnie
drobných stavebných úprav.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Čašník (2)

YVEX,
s.r.o.(Lúžňanská 756,
Liptovská Osada,
03473)

Bc. Janka Veselovská (tel.:
+421918490456, +421918490456,
e-mail: jveselovska@gothal.sk)

18.11.2021

za mesiac (od
910)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - prípravné práce pred začatím prevádzky
- obsluha hosťa, komunikácia s hosťom
- príjem objednávky, práca s mobilným čašníkom a registračnou
pokladňou, zúčtovanie hosťa (sw Blue gastro, kasandra)
- jednoduchá a zložitá obsluha hosťa
- debarasovanie
- úprava stola, baru, barového inventáru
- obsluha výčapného zariadenia, servis piva
- príprava kávy, servis kávy
- príprava miešaných nápojov, smoothie a čerstvých ovocných a
zeleninových štiav
- servis vína
- aktívny predaj a odporúčanie ponúkaných jedál a nápojov hosťovi
- riešenie a vybavovanie požiadaviek klienta
- práce po skončení prevádzky

Čašník - Hotel
Akvamarín***,
Hotel
Galéria**** (4)

Tatry mountain
resorts, a.s.(Bešeňová
136, 03483)

Marek Maranka (tel.:
+421915834648, e-mail:
minarikova@tmr.sk)

10.1.2022

za mesiac (od
850)

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník - Hotel Akvamarín***, Hotel
Galéria**** Bešeňová 136

Čašník - servírka
(2)

GurmitA
s.r.o.(Korytnická 47,
Ružomberok, 03401)

Anna Jeleníková (tel.:
421918283756, e-mail:
vlcidvor@gmail.com)

20.4.2021

za hodinu (od
3,58)

Stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

GEJDÁK, s. r. o.(Cesta
na Vlkolínec 907/17,
Ružomberok, 03401)

Dana Sanigová (tel.:
+421903437394, e-mail:
info@penziongejdak.sk)

16.3.2022

za hodinu (od
5,2)

Stredné odborné
vzdelanie
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Obsluha zákazníkov, podávanie informácií o ponúkaných jedlách a
nápojoch, starstlivoať o klientov, účtovanie cien pod a platných
cenníkov cez registračnú pokladňu s vydaním dokladu, kontrola
stavu zásob, hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty a inventár,
inventarizácia tovaru.
Všeobecné spôsobilosti: profesionálny a zodpovedný prístup k
práci, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, samostatnosť,
ústretovosť, flexibilita, teamový hráč, platný zdravotný preukaz,
hygienické minimum.
Osobnostné predpoklady: ovládanie práce s registračnou
pokladňou, znalosť anglického jazyka - základy, ovládanie
reštauračného systému BlueGastro, prax v odbore.
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník-servírka
zamestnávate a kontaktovať telefonicky, e-mailom, osobne
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
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Čašník, čašníčka
(2)

Grill
Hrabovo,s.r.o.(Scota
Viatora 1467/13,
Ružomberok, 03401)

(tel.: +421907390407, e-mail:
funbrigada@gmail.com)

8.2.2022

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, čašníčka

Čašník, čašníčka
(2)

Jarmila
Veselovská(Liptovská
Osada 638/, 03473)

(tel.: +421917824929 Veselovský
Dominik, e-mail:
simona.veselovska@gmail.com)

18.8.2021

za hodinu (od
3,58)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašnik, čašníčka

Čašník/čka (3)

LEONTEUS, s. r.
o.(Ivachnová 304,
Ivachnová, 03483)

Sieklik (tel.: +421905358803)

8.6.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie na ÚPSVaR
Ružomebrok dňa 22.06.2021 o 09,00 hod. na č.dv.7 (ve ká
zasadačka prízemie). Na VK si priniesť ŽIVOTOPIS.
Pracovná pozícia: čašník/čka, obsluha zákazníkov, práca s
registračnou pokladňou
Pracovné podmienky:
- pracuje sa krátky dlhý týždeň cca. od 10:00 hod. do 19:00 hod.
(uvedený pracovný čas zatia nie je pevne stanovený a bude sa
upravovať pod a situácie).
Požiadavky na uchádzača:
- vyučený v odbore čašník alebo prax min. 3 roky na uvedenej
pozícii,
- výhodou ovládanie Anglického jazyka.
Miesto výkonu práce: Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Ivachnová

Šička (1)

ÁČKO, a.s.(Textilná 19,
Ružomberok 1, 03401)

(tel.: +421911655553, Adriana
Valušiaková, e-mail:
valusiakova@acko.sk)

15.12.2021

za hodinu (od
4)
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Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie poste ných súprav, spacích vakov,
plachiet, paplónov a vankúšov.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Ružomberok
Údaje k 09.04.2022
Názov profesie
(počet miest)
Školský
psychológ (1)

Vytvorené 11.04.2022 o 07:14

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

Kontakt u zamestn.

Základná škola(Klačno
4/2201, Ružomberok,
03401)

Mgr. Barbora Žilinčanová (tel.:
+421905714817, e-mail:
barbora.zilincanova@zsklacnork.
sk )

Dátum
nahlásenia
VPM
25.6.2021

Mzda - forma
(od-do)
(-)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia: školský psychológ
Náplň práce: školský psychológ vykonáva psychologickú
diagnostiku, poskytuje psychologické poradenstvo, prevenciu a
intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelanie.
Osvedčenia/certifikáty:
doklad o dosiahnutom vzdelaní a získanej kvalifikácie, čestné
výhlasenie o bezúhonnosti pod a §15 zákona 138/2019 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť pod a § 16 ods.2 zákona 138/2019 Z.z.,
žiadosť o prijatie, písomný súhla uchádzača so spracovaním
osobných údajov pod a zákona č. 18/2018.

Osvedčenia/certifikáty:
doklad o dosiahnutom vzdelaní a získanej kvalifikácie, čestné
výhlasenie o bezúhonnosti pod a §15 zákona 138/2019 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť pod a § 16 ods.2 zákona 138/2019 Z.z.,
žiadosť o prijatie, písomný súhla uchádzača so spracovaním
osobných údajov pod a zákona č. 18/2018.
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