
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: ekonóm - účtovník Názov organizácie: Ing. Emil Gonšor - EGO

Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Zákamenné 766, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
Ing. Emil Gonšor, 
0905467794, 
egonsor@nextra.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Hatalova 29, Námestovo
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: EXCEL, WORD, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), Vysokoškolské, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
vedenie JÚ, evidencia faktúr, mzdy, komunikácia s poisťovňami, dane, DPH, evidencia pošty, VPM v rámci Národného projektu 
č. XXI - "Podpora vytvárania pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii 
ÚPSVaR mim. 3 mesiace,kontaktovať sa môžete u zamestnávate a - Ing. Emil Gonšor, 0905467794, egonsor@nextra.sk

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: kuchár - čašník Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 2 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Zakamenné 1035
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
obsluha a výdaj obedov, príprava hotových jedál, podmienka - zdravotný preukaz, VPM v rámci Národného projektu č. XXI - 
"Podpora vytvárania pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii ÚPSVaR 
mim. 3 mesiace, kontakt: p. Anton Klimčík, 0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: dvojzmenná, Forma mzdy:

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi

Názov profesie: logopéd Názov organizácie:
Informačné centrum 
mladých Orava

Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Trojičné nám. 191, 
Tvrdošín 1, 02744

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
PaedDr. Tatiana 
Gandelová, 0948878876, 
icmorava@orava.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Trojičné nám. 191, 
Tvrdošín 

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Vysokoškolské, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
logopedická činnosť v SCŠPP, VŠ vzdelanie - študijný odbor logopéd, kontakt: 0948878876, icmorava@orava.sk - PaedDr. 
Tatiana Gandelová

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov, Mzda dolná-horna: 550 - 650
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: mesačná od-do
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: mechanik, opravár lesných strojov Názov organizácie: ORVEX, spol. s r.o.

Počet miest: 2 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Kliňanská cesta 1225, 
Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Ján Skočík, 
043-5523372, 
jan.skocik@orvex.com

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Kliňanská cesta 1225, 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
montážne a servisné práce pri opravách starých lesných strojov a pri výrobe nových, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a -  
p. Ján Skočík, 043-5523372, jan.skocik@orvex.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: odborný poradca - welness tréner Názov organizácie: Andrea Václavová

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Lánová 492, Zubrohlava, 
02943

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Andrea Václavová, 
0911638078, 
geruska@centrum.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Hviezdoslavova 20/21, 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: WORD, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Základné vzdelanie, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
odborný poradca v oblasti zdravia, krásy, zdravého životného štýlu, kontakt: p. Andrea Václavová, 0911638078, 
geruska@centrum.sk

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: operátor - administrátor webových stránok Názov organizácie: SN Group s.r.o.
Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestovo , 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: 
s.nizka@windowslive.com

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Námestovo
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: WORD, Internet, EXCEL, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
pracovná činnosť je zameraná hlavne na aktivácie, dizajn a spravovanie webových stránok, prac. miesto určené pre osoby so 
ZP nad 40% - zamestnávate  plánuje zriadiť chránenú dielňu, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a - p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: s.nizka@windowslive.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna: 333 - 400
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: mesačná od-do
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: operátor webových stránok Názov organizácie: SN Group s.r.o.
Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestovo , 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: 
s.nizka@windowslive.com

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:  Námestovo
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: WORD, Internet, EXCEL, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
pracovná činnosť je zameraná hlavne na predaj tovaru pomocou webových stránok (e-shop), prac. miesto určené pre osoby so 
ZP nad 40% - zamestnávate  plánuje zriadiť chránenú dielňu, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a - p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: s.nizka@windowslive.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna: 333 - 400
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: mesačná od-do

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: operátor webových stránok Názov organizácie: SN Group s.r.o.
Počet miest: 3 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestovo , 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: 
s.nizka@windowslive.com

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Námestovo
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: WORD, Internet, EXCEL, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
pracovná činnosť je zameraná hlavne na predaj tovaru pomocou webových stránok (e-shop), prac. miesto určené pre osoby so 
ZP nad 40% - zamestnávate  plánuje zriadiť chránenú dielňu, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a - p. Soňa Nízka, 0911 
434341, e-mail: s.nizka@windowslive.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna: 333 - 400
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: mesačná od-do

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: pekár Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 3 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Zakamenné 1032
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
výroba pekárenských výrobkov - pečenie, krájanie, balenie chleba a pečiva, podmienka - zdravotný preukaz, VPM v rámci 
Národného projektu č. XXI - "Podpora vytvárania pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie 
vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 mesiace, kontakt: p. Anton Klimčík, 0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: dvojzmenná, Forma mzdy:

3



Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: predavač Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 3 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Zakamenné 1035
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
predaj textilu, predaj potravín, VPM v rámci Národného projektu č. XXI - "Podpora vytvárania pracovných miest", cie ová 
skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 mesiace, kontakt: p. Anton Klimčík, 
0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: dvojzmenná, Forma mzdy:

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: predavač v kvetinárstve Názov organizácie: Ján Chlupáček ASTRA

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Veterná 151/17, 
Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Mária Chlupáčková, 
0911832867

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Kvetinárstvo ASTRA, 
Hviezdoslavova 10/10, 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Základné vzdelanie, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
predaj darčekových predmetov, suvenírov a kvetov,  prac. miesto určené pre osoby so ZP nad 40% - zamestnávate  plánuje 
zriadiť chránenú dielňu, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a na adrese prevádzky Kvetinárstvo ASTRA, Hviezdoslavova 
10/10, Námestovo od 9:00 do 16:00 hod.  - p. Mária Chlupáčková, 0911832867

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: skladník Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Zakamenné 1035
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
evidencia príjmu, výdaja a spotreby surovín v pekárni, VPM v rámci Národného projektu č. XXI - "Podpora vytvárania 
pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 mesiace, kontakt: 
p. Anton Klimčík, 0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy:
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: skladník, predavač v podnikovej predajni Názov organizácie: ORVEX, spol. s r.o.

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Kliňanská cesta 1225, 
Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Ján Skočík, 
043-5523372, 
jan.skocik@orvex.com

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Kliňanská cesta 1225, 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
príjem materiálu z výroby, výdaj do výroby a predávanie tovaru, kontaktovať sa môžete u zamestnávate a -  p. Ján Skočík, 
043-5523372, jan.skocik@orvex.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: stavebný robotník - murár, obkladač, pomocný stavebný robotník Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 5 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce: Zakamenné 1035
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
stavebné práce pri výstavbe rodinných domov, VPM v rámci Národného projektu č. XXI - "Podpora vytvárania pracovných 
miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 mesiace, kontakt: p. Anton 
Klimčík, 0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy:

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: strojník - obsluha stavebných strojov Názov organizácie: MBM-STAV, s.r.o.

Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Hviezdoslavovo nám. 
213/, Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
personalne@mbmstav.sk, 
0918680243,043/5525117 
- Mgr. Gabriela Farská 

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
stavby SR - okresy 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
obsluha stavebných strojov, VPM je určené pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii nezamestnaných min. 12 
mesiacov za posledných 16 mesiacov

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: technik TZB - kúrenie Názov organizácie: MBM-STAV, s.r.o.

Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Hviezdoslavovo nám. 
213/, Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
personalne@mbmstav.sk, 
0918680243,043/5525117 
- Mgr. Gabriela Farská 

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
stavby SR - okresy 
Námestovo, Bratislava, 
Žilina, Trnava, Poprad

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: AutoCAD, CENKROSplus, WORD, EXCEL, 
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOS s maturitou), Vysokoškolské, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
vypracovanie cenových ponúk TZB-kúrenie, projektovanie-vypracovanie zmien v projekte, zakreslenie skutočného stavu, 
vypracovanie súpisov prác, kontrola realizovaných zákaziek,  žiadosti  + životopis zasielajte poštou, na e-mail alebo osobne na 
adresu zamestnávate a v pracovné dni od 7:00 do 17:00 hod., kontakt 0918680243,043/5525117 - Mgr. Gabriela Farská 

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: vodič Názov organizácie: K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Zakamenné 1035, 
Zákamenné, 02956

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Anton Klimčík, 
0902959805, 
klibos@klibos.sk

Vodič. oprávnenie: C, Miesto výkonu práce: Zakamenné 1032
Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
denný rozvoz pekárenských výrobkov po obchodoch, vrátane soboty, podmienka vodičský preukaz sk. C, VPM v rámci 
Národného projektu č. XXI - "Podpora vytvárania pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie 
vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 mesiace, kontakt: p. Anton Klimčík, 0902959805, klibos@klibos.sk od 9:00 do 13:00 hod.

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: jednozmenná, Forma mzdy:
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: vodič nákladného automobilu v zahraničnej doprave Názov organizácie: Silvester - 95, s.r.o.

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.05.2013 Adresa pracoviska:
Nábrežie 1159/21, 
Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Azem Ľuši, 
0903830639, 
azem33@hotmail.com

Vodič. oprávnenie: C, D+E, Miesto výkonu práce:
Námestovo, SR, krajiny 
EU, Balkánske štáty, 
Turecko, Rusko

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti: iný, 
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
vodič kamiónu v zahraničí, podmienkou je vodičský preukaz typu C, D, E, znalosť tureckého, albánskeho a macedónskeho 
jazyka, požadovaná prax - 5 rokov, technické zručnosti a znalosti administratívy v kamiónovej doprave, kontaktovať sa môžete 
u zamestnávate a na tel.  0903830639, azem33@hotmail.com

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: nepretržitá, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: čašník Názov organizácie: Jozef Tyrol

Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska:
Západ 1140/23-32, 
Trstená, 02801

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Jozef Tyrol, 
0905195865, 
tyrol.j@azet.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
"U Gazdu", Západ 
1147/40, Trstená - 
Tribúna

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:

čašník nápojov, podmienkou je vyučenie v odbore alebo prax v profesii, VPM v rámci Národného projektu č. XXI - "Podpora 
vytvárania pracovných miest", cie ová skupina do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii ÚPSVaR mim. 3 
mesiace, výberové konanie sa uskutoční 27.02.2013 o 9:00 hod. na ÚPSVaR v Tvrodošíne, kontakt: p. Jozef Tyrol, 0905195865, 
tyrol.j@azet.sk

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: dvojzmenná, Forma mzdy:
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Námestovo
Údaje k 13.02.2013 Vytvorené 13.02.2013 o 02:16:8

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi
Názov profesie: čašník / servírka Názov organizácie: INDRUX, s.r.o.

Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Bernolákova 390, 
Námestovo, 02901

Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník:
p. Gabriela Čajková, 
twix.namestovo@post.sk

Vodič. oprávnenie: Miesto výkonu práce:
Cafe Bar TWIX, Nábrežie 
Or. Priehrady 1159, 
Námestovo

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti: WORD, Internet, EXCEL, 
Jazykové znalosti: anglický, 
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Vyučený, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:

Poznámka:
práca v kaviarni a coctail bare, podmienkou vyučenie v odbore + prax min. 1rok, prax v profesii vítaná, kontaktovať sa môžete 
na adrese prevádzky - Cafe Bar TWIX, Nábrežie Or. Priehrady 1159, Námestovo v prac. dňoch od 8:30 do 14:00 hod. - p. 
Gabriela Čajková, twix.namestovo@post.sk

Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na neurčitý čas, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: dvojzmenná, Forma mzdy: dohodou

Požiadavky zamestnávate a Údaje o zamestnávate ovi

Názov profesie: čašník / servírka Názov organizácie:
Terézia Žuffová 
Pohostinstvo u Kováča

Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska:
Jevjakova 402, 
Zubrohlava, 02943

Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník:
p. Terézia Žuffová, 
0911187921

Vodič. oprávnenie: B, Miesto výkonu práce:
Pohostinstvo u Kováča, 
Zubrohlava

Počítačové a jazykové požiadavky
Počítačové znalosti:
Jazykové znalosti:
Kvalifikačné požiadavky
Vzdelanie: Stredoškolské (bez maturity), Základné vzdelanie, Prax (v rokoch) , 
Zvláštne požiadavky:
Poznámka: vyučenie v odbore čašník nie je podmienkou, vodičský preukaz typ B - výhoda
Pracovné podmienky
Úväzok na dobu: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov, Mzda dolná-horna:  - 
Smennosť: delené zmeny, Forma mzdy: dohodou
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