Hl. 7.2.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra, vo štvrtok na mestskom trhovisku
v Nemšovej pri múzeu v čase od 12.00 do 13.00 hod. jablká a hrušky.
+
Súkromný podnikateľ zo Slovenska bude predávať zajtra na mestskej tržnici
v Nemšovej v čase od 12,30 do 13,30 hod. ovocie a zeleninu. V ponuke má jablká, lúpané
vlašské orechy, mak, zemiaky, cibuľu, sušené slivky, brusnice, zázvor a ananás, cesnak,
mrkvu a petržlen.
+
Mesto Nemšová v spolupráci s AG Cataring Andrej Gabriš a Základnou umeleckou
školou pozýva všetkých občanov na tradičné fašiangy, ktoré sa uskutočnia v sobotu
10. februára. Od 15.00 hod. sa môžete tešiť na tradičný sprievod masiek od ulice Železničnej
až po Mierové námestie, Folklórny súbor Liborčan ktorý bude sprevádzať dychová hudba
Nemšovanka, o 16.00 hod. pochovávanie basy a o 17.00 hod. sa v Kultúrnom centre Nemšová
uskutoční karneval a súťaž o najkrajšiu masku. Počas programu si môžete zakúpiť domáce
zabíjačkové špeciality ktoré sa budú predávať v amfiteátri mestského múzea.
+
Gazdovstvo Uhliská vás srdečne pozýva v sobotu, 10.2.18 od 10 hod. na fašiangy
spojené s gazdovskou zabíjačkou, farmárskymi trhmi. Budú aj dielničky pre deti a živá hudba.
Večer od 18 hod. Vás pozýva na fašiangovú veselicu v Penzióne Uhliská, spojenú s večerou
a školou ľudového tanca. Vstupenky sú v predaj v reštaurácii Penziónu Uhliská.
+
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. Autobusová doprava je zabezpečená nasledovne:
Linka D2: Pruské, Bohunice, Slávnica, Kameničany, Bolešov, Borčice, Nemšová, Nová
Dubnica, Dubnica nad Váhom. Benefity: dochádzkový bonus, príplatky nad rámec
stanovených zákonom, firemné akcie, bohatý sociálny program. V prípade záujmu kontaktujte
telefonicky:
- Prevádzka Nová Dubnica - 0911 556 809
- Prevádzka Dubnica nad Váhom - 0911 556 803.
+
MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom že od 12.02.18 do 16.02.2018 bude čerpať
dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Škunta.

