Hl. 11.1. 2017
+
Mesto Nemšová prijme do zamestnania - chránenej dielne občana so zníženou
pracovnou schopnosťou na zastupovanie počas práceneschopnosti. Nástup do zamestnania:
od 1.3.2017. Bližšie informácie získate na tel. číslach: 032/6509 640, alebo 0918 349 340.
+
Mesto Nemšová prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej dovolenky
pracovníka/pracovníčku na oddelenie finančné a správu daní. Podmienky prijatia:
- ekonomické vzdelanie a prax minimálne 3 roky. Nástup do zamestnania: od 1.4.2017.
Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu: Mestský úrad Nemšová,
ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová do 30.1.2017. Bližšie informácie získate na tel. číslach:
032/6509 640, alebo 0918 349 340.
+
Rodičovská rada pri Katolíckej spojenej škole, Školská 9, Nemšová vás srdečne
pozýva na 25. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici, ktoré sa uskutoční 14.01.2017
o 19.00 hodine v telocvični Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová. Do tanca bude
hrať skupina LUNESBAND, v programe vystúpi folklórny súbor Kolíska. Vstupenky je
možné zakúpiť si na recepcii školy. Cena vstupenky je 10,-€.
+
CEMMAC, a.s. Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníkov do výroby,
ktorí spĺňajú nasledovné požiadavky:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (výučný list),
- osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka alebo nakladača je výhodou.
Jedná sa o prácu na ranné a popoludňajšie zmeny.
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.
+
LIZARD SK s.r.o. prijme do pracovného pomeru dve vyučené krajčírky s praxou.
Záujemkyne o prácu sa môžu informovať priamo v prevádzke budovy LIZARD na ulici
J. Palu č.16, alebo telefonicky na tel. č. 0905 440 653.
+
Pohostinstvo Dvorec v časti Ľuborča prijme do pracovného pomeru čašníčku. Bližšie
informácie získate na tel. č. 0907 306 816.
+
Spoločnosť Kryštof Group SVK a.s. ponúka voľné pracovné pozície v automobilovom
priemysle v Dubnici nad Váhom, s možným zárobkom 680 eur v čistom za odpracovaný
mesiac. Bližšie informácie získate telefonicky na číslach 0948 627 124 a 0948 239 840, alebo
dňa 13.1.2017 o 12:30 hod. môžete prísť pred Mestský úrad v Nemšovej.
+
Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom,
darcom krvi, že odber krvi sa uskutoční v stredu 18.1.17 od 7,30 do 10,30 hod. v Kultúrnom
centre Nemšová.
___________________________________________________________________________

+
Mestský úrad v Nemšovej prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Nemšová
pripravuje zber živých vianočných stromčekov. Stromčeky dôkladne očistite
od dekoračných materiálov a keďže sú biologicky rozložiteľným odpadom, budú spracované
v kompostárni Nemšová. V termíne zberu vyložte stromčeky ku smetným nádobám a pred
svoje rodinné domy. Deň zberu vopred oznámime mestským rozhlasom.
Ďakujeme za pochopenie.

