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ĽUBOVNIANSKO
Týždenne do 12 970 domácností

0915 549 895
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

Tel: 0908 314 715

email: emilbalazrk@gmail.com

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

SADROKARTONISTI

STRANU

PONÚKAM PRÁCU PM
Instal

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

PRE MURÁRSKU PARTIU V NEMECKU
PRE INŠTALATÉRA-ZVÁRAČA

52-0156

0908 751 442

ZADNÚ

031190175

PREPRAVA:
-�šalovacích a pórobetónových tvarníc
- sypkých materiálov (štrky, piesky)
- hliny, sute, stavebného odpadu
- makadamu, palivového dreva, hranolov
- k dispozícii hydraulická ruka, paletové vidly
57-0083

Emil Baláž

Ihneď zamestnáme ELEKTRIKÁROV
a pomocných elektrikárov:

PREČÍTAJTE SI

57-0085

Nákladná preprava

Zváranie PLAMEŇOM ZG-2 na živnosť.
PRÁCE V NEMECKU, cena 17-18€ / hod.

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

57-0026-4
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KRT - VRT

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn
57-0079

0902 348 974

OB A
JE J B
DN EZ
ÁV
OK

85-0234

Pretláčanie - krtkovanie
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DÁMSKE A PÁNSKE

57-0011-1

KADERNÍCTVO
A KOZMETIKA

e

ové kúreni

aj na podlah

ood.eu
www.trinityw2 mail: pg@trinitywood.eu
tel.: 0915 888

70
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OD ROZVOJ

57-0093

facebook

85-0700
85_0667

DUBOVÉ
PODLAHY

57-0069

0918 829 831

píšte na:

JAKUBIANSKÁ ZASTÁVKA,
STARÁ ĽUBOVŇA

PRÍJMEME OPATROVATEĽKU

MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA

DARČEKOVÝCH POUKAZOV
+ VIANOČNÝCH BALÍČKOV

redakčné slovo / služby, bývanie

ĽUBOVNIANSKO
redakcia:

Mierová 14
Stará ľubovňa
lubovniansko@regionpress.sk

vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

InzercIa

Kristán Kaleta

0907 887 332

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (12.970 domácností)
Každý týždeň:
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy,
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica,
Jakubany, Kamienka, Kolačkov,
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy,
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč,
Plavnica, Podolínec, Šambron,
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký
Lipník, Vyšné Ružbachy

Najčítanejšie regionálne noviny

Neobyčajne obyčajné dni
A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

maxidachmann@gmail.com

F R É ZO VA N I E a
V L O Ž K O VA N I E
KOMÍNOV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

80%

www.dachmann.sk

83-0005
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> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Košicko
Košicko okolie
ľubovniansko
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Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Michal Hudáč

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ZVÝŠTE SI

KÚPNU
SILU

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 250€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

INZERCIOU

v ponuke aj

0907 887 332

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

INZERUJTE U NÁS
Najčítanejšie regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Grafika v cene inzerátu
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Erimont s.r.o., Lučivná 315

99-0156

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

WWW.REGIONPRESS.SK
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99-0013-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

bývanie

Ľubovniansko
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TOMÁŠ
DRUCKER

JE VAŠA

DOBRAVOLBA����.SK

ČO PRESADZUJEME
Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí
viac nájomných bytov
škôlka pre každé dieťa
nižšie dane od počtu detí

Spravodlivé zdravotníctvo
garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
férové financovanie zdravotníctva
štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov

Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných

OBJEDNÁVATEĽ: DOBRÁ VOĽBA, JAROŠOVA �, ��� �� BRATISLAVA, IČO: ��������

DODÁVATEĽ: ZARAGUZA CZ S.R.O, MEZIBRANSKÁ ����/�, NOVÉ MĚSTO, ��� �� PRAHA, IČO: ��������
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33-0037

jedna sociálno-zdravotná dlhodobá starostlivosť
viac komunitnej a terénnej pomoci
polovičné dane pre pracujúcich seniorov

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné
0911 617 537

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2.
strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

VIAM

Miesto konania dražby: Reštaurácia „ U Jeleňa “ poľovnícky
salónik, Námestie sv. Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,

mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Dátum a čas konania dražby: 19. novembra 2019 o 11.00. hod.
Predmet dražby: 3 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 46 na
3. poschodí na ul. Mierová 1094/40, 064 01 Stará Ľubovňa
Najnižšie podanie: 42.100 € Minimálne prihodenie: 800€
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

0918 217 665

0907 887 332

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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» red
Foto: Zbigniew Ładygin

Smerák Glváč slúžil mafii
Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

87-0101

01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

Naučme sa spolunažívať so včelami

Najčítanejšie regionálne noviny
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Slovenčina naša
Nie
jedná sa o..., ale ide o....

27-0017-61

Občianska
riadková
inzercia

ekookienko, politická inzercia / bývanie

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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služby, bývanie, politická inzercia

Už OD 3,50 eur

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

57-0035-1

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

-20% NA VŠETKO

5
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.
Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.
Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.

AKCIA JESEŇ 2019

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Richard Sulík
predseda SaS

Školstvo

Gröhling: Reforma školstva?
Už teraz ju robíme
Prineste tento kupón na adresu:
Rampová 4, 040 01 Košice

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

721190288

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

Nie tým pádom, ale a preto, Slovenčina naša
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

SL19-43strana-.indd5

Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdola, bez podpory parlamentu či ministerstva.
Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim učiteľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplatne študovať cudzí jazyk.
„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto učiteľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz neboli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“
hovorí Gröhling.
Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moderné odbory či podporujú využívanie fondov a projektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo.
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Bratislavský kraj, narástol až o 25 %.
„S reformou školstva netreba čakať na ministerstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri
živote. Chceme školstvo zlepšovať
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí
Branislav Gröhling, ktorý je zároveň poslancom NR SR za SaS
a tímlíder pre školstvo.

Branislav Gröhling
poslanec NRSR
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

Hľadáme
nových
kolegov!!!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

• nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
• práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
• vhodné pre ženy a aj mužov
• potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

www.aiw.sk

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Čo ponúkame?

0915 829 s-3h3r.s9k

KONTAKTUJ
T

E NÁS

panykova@ario

0907 740 8h4r.s2k

lubovniansko@regionpress.sk

s-

sebakova@ario

27-0012-9

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

Facebook: aiwsk

32-0137

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

• základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
+160,-€ bonusy
• stravné lístky v hodnote 3,90 €

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

0907 887 332

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SL19-43strana-.indd6

63-0164

splátky od 149 €

práca

85_0690

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

57-0093

Prihlasovať sa môžete už od 5 rokov

sieť 39 regionálnych novín
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SKÚSTE TO

INZERCIOU

sieť
region

1 300
kolportérov

v naších novinách

VYDAVATEĽSTVO

TLAČIAREŇ

DISTRIBÚCIA

85_0724

0907 887 332

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S.R.O.

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S.R.O.
VÝROBCA KOMPONENTOV PRE ELEKTROTECHNICKÝ
A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, HĽADÁ PRACOVNÍKOV
NA UVEDENÚ POZÍCIU:

Požadujeme:
OCHOTU PRACOVAŤ VO VIACZMENNEJ PREVÁDZKE
(3-ZMENNÁ ALEBO 4-ZMENNÁ PREVÁDZKA)
ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP, SPOĽAHLIVOSŤ
A MANUÁLNA ZRUČNOSŤ
PREDCHÁDZAJÚCA SKÚSENOSŤ S PÁSOVOU
VÝROBOU JE VÝHODOU
MIESTO VÝKONU PRÁCE: STARÁ ĽUBOVŇA
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: HLAVNÝ
TERMÍN NÁSTUPU: MOŽNÝ IHNEĎ
MZDA: 3,65 €/HOD + MESAČNÁ PRÉMIA
DO VÝŠKY 12 %

-nástupný bonus 75 €,
- príspevok na dopravu do
zamestnania a späť 2 €/deň,
- vianočná prémia (13.plat),
- mzda vždy vyplatená načas v plnej
výške,
- pravidelné prehodnocovanie
mzdových taríf,
- dotované závodné stravovanie,
- príspevok pri životnom a prac. jubileu,
- zázemie stabilnej medzinár. spoločnosti,
- komplexný školiaci program,
- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxačné aktivity,
- príspevok na organizovanie kolektívnych
akcií.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Továrenská 13, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel. č.:

SL19-43strana-.indd7

57-0088

OPERÁTOR/KA VÝROBY

VÝHODY A BENEFITY

031190175
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