Hlásenie 14.9.2021

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína bude predávať 16.septembra
2021
v čase od 12.00 do 13.30 hod. na tržnici pri mestskom múzeu broskyne na konzum aj
na zaváranie, hrušky, slivky, jablká, hrozno, rajčiny, papriku cibuľu, zemiaky,
karfiol, kápiu a cesnak
+ FK Kľúčové Vás pozýva dňa 15.septembra 2021 o 13,30 hod. na futbalové
stretnutie starých pánov medzi FK Kľúčové a TJ Družstevník Vlára Ľuborča a o 16,30
hod. na Majstrovský futbalový zápas medzi FK Kľúčové a TJ Družstevník Ľuborča.
+ Spoločnosť FARMA KAMENIČANY s.r.o. prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pracovnú pozíciu OPERÁTOR SKLENÍKA s dátumom nástupu
ihneď. Náplňou práce je starostlivosť o rastliny v skleníku v jednozmennom
pracovnom režime. Ponúkaný nástupný plat je 4,30 eur/hod + príplatok za vozík 0,20
eur/hod +výkonnostná prémia 2,00eur/hod. Ďalšie ponúkané benefity a výhody sú:4x
ročne masáž chrbta, 15 kg mesačne nákup rajčín so zľavou 20% z predajnej ceny,
rôzne firemné akcie. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne u Ing. Kataríny Labovej,
príp. telefonicky na t.č.0902 332 332, alebo na mailovú adresu :
katarina.labova@farmakamenicany.sk
+ CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania
pracovníka do výroby:
-

práca v 4 zmennej prevádzke
min. stredoškolské vzdelanie
vodičský preukaz skupiny „B“
osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka resp. nakladača je výhodou
mzda od 4,70 €/hod + príplatky
možný nástup ihneď

Ďalej prijme do zamestnania pracovníka na stredisko obstarávania a skladov:
- práca na rannej zmene
- min. stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny „B“
- osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka výhodou
- mzda od 5,00 €/hod + príplatky
- možný nástup od 01.11.2021
Ďalej prijme do zamestnania strojníka do betonárne v Trenčíne (Brnianska ul.):
- práca na rannej zmene
- min. stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny „B“
- osvedčenie na obsluhu stavebných strojov je výhodou
- mzda od 5,80 €/hod + príplatky
- možný nástup ihneď

Záujemcovia o zamestnanie môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis a súhlas na spracovanie osobných údajov na
personálne oddelenie CEMMAC a.s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie,
alebo osobne odovzdať na personálnom oddelení spoločnosti Cemmac a.s.

