Hl. 13.2.2018
+
Kaufland, distribučné centrum v Ilave hľadá pracovníkov na pozície: skladník, vodič
vysokozdvižného vozíka a upratovač. Bližšie informácie získate na čísle telefónu
042/4406802 alebo osobne na personálnom oddelení
+
Agentúra Grafon hľadá výrobných pracovníkov na trvalý pracovný pomer. Ponúka
rôzne pracovné pozície: výroba, montáž, kontrola kvality a triedenie. Práca je na 2 zmeny,
benefity: 13. plat, dochádzková odmena. Mzdové ohodnotenie vo výške 700€ v závislosti od
pozície. Práca sa vykonáva v Novej Dubnici alebo v Trenčíne. Viac informácií získate na
čísle telefónu 0902 909 285.
+
Firma Daejung /Dežóng/ s. r. o. obsadzuje do svojho tímu nasledovné pozície:
operátor výroby, zásobovač materiálu, nastavovač vstrekolisov, operátor kvality, koordinátor
skladu, skladník. Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Práca je v
trojrozmernej prevádzke.
V prípade záujmu kontaktujte telefonicky:
- Prevádzka Nová Dubnica - 0911 556 809
- Prevádzka Dubnica nad Váhom - 0911 556 803.

+
Reštaurácia Nemšovanka na ulici SNP 1, Nemšová, príjme do trvalého pracovného
pomeru za veľmi výhodných platových podmienok čašníka-čašníčku. Nástup možný ihneď.
Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0905 331 590. Zároveň príjmu do zamestnania
čašníčku na brigádu denne od 10.00 – 14.00. vhodné i pre ženy materskej dovolenke.

+
Súkromný pestovateľ z Poľska Vám ponúka dnes do 15.00 a zajtra t.j. 14.2. od 8.00 do
15.00 na mestskej tržnici pri múzeu jablká v 5 kg baleniach a zemiaky v 15kg baleniach.

+
Pestovateľ z Veselého Vám bude ponúkať dnes na trhovom mieste pri mestskom
múzeu od 13.00 do 14.00 jablká v kg baleniach.

+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových PET fliaš sa uskutoční v
časti Nemšová a Trenčianska Závada v stredu 14.februára a v častiach Ľuborča a Kľúčové vo
štvrtok 15. februára.

+
Obec Dolná Súča Vás pozýva na tradičnú dedinskú tanečnú zábavu s ukážkou
pochovávania basy, ktorá sa uskutoční dnes o 20.00 v spoločenskej sále kultúrneho domu
v Dolnej Súči. Do tanca a na počúvanie bude vyhrávať dychová hudba Krásinka. Vstupné je
2€

