Hlásenie 2.12.2021
„Výrobná spoločnosť NEWAYS SLOVAKIA a.s. so sídlom v Novej Dubnici ponúka
zaujímavú prácu vo výrobe na 2 alebo 3 zmeny s nástupom ihneď. Platové podmienky
sú od 739€, nástupný bonus 500€ plus ostatné bonusy, ktoré budú uchádzačom
predstavené na pohovore. V prípade záujmu, môžete kontaktovať personálne oddelenie
spoločnosti NEWAYS SLOVAKIA a.s. na telefónnych číslach: 0902 517 585, 0903 448
046.“
+ VÝZVA
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z.
o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov
nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré
sa
nachádzajú
na
ich
nehnuteľnostiach
najneskôr
do
31.01.2022.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k okliesneniu stromov a porastov vlastníkom, vykoná tieto
úkony Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom o energetike a vstúpi na
dotknuté pozemky. Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu
nákladov na odstránenie stromov je povinný túto skutočnosť ohlásiť spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. najneskôr do 10.12.2021. Ak pri okliesňovaní drevín, treba
prerušiť dodávku distribúcie elektriny, treba to ohlásiť spoločnosti najmenej 25 dní pred
plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním drevín na telefónnom čísle 0850 333 999, alebo
mailom : odberatel@zsdis.sk. Bližšie informácie z výzvy nájdete na výveske a na webovej
stránke mesta
+
CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania zmenového
laboranta:
- práca v 4 zmennej prevádzke
- min. stredoškolské vzdelanie
- vzdelanie a prax v odbore chémia výhodou
- mzda od 4,50 €/hod + príplatky
- možný nástup od 01. marca 2022 . 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.

+ Vážení občania, v sobotu štvrtého decembra o šestnástej hodine vás
pozývame na medzinárodnú online konferenciu „GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS
PRAVDY“Táto konferencia je organizovaná dobrovoľníkmi z projektu Tvorivá
spoločnosť zo 180 krajín sveta a bude prekladaná do 100 jazykov.
Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudí o rozsahu klimatickej
a environmentálnej krízy, ale aj o reálnych východiskách.
Len spoločne môžeme čeliť týmto zmenám.

Sledujte online konferenciu v sobotu o šestnástej hodine na stránke
tvorivaspolocnost.sk

.

