Hlásenie 22.10.2019
+
Doctor Optic Vás pozýva na Deň otvorených dverí vo Vašej optike v Dubnici nad Váhom. Len
v stredu 23. októbra získate jedinečnú 50% zľavu na všetky dioptrické sklá českej výroby. Príďte si ku
nám dať zmerať zrak naším tímom odborníkov a využiť túto skvelú zľavu v stredu 23. októbra. Nájdete
nás z bočnej strany obchodného domu FIX na námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom.
+

Firma Pulsar Expo s.r.o. v Hornom Srní prijme do pracovného pomeru s nástupom
ihneď skúseného autoelektrikára a lakovača s praxou. Nástupná mzda od 800 € brutto plus variabilná
zložka podľa skúseností kandidáta. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0908 573 786.

Školská jedáleň pri Základnej škole Janka Palu 2, Nemšová prijme pomocnú silu do jedálne na
zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neschopnosti s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
Požiadavky: zdravotný preukaz, chuť pracovať, dobré hygienické návyky. Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti nie je podmienkou. Nástup 4. novembra 2019 alebo
podľa dohody. Platové zaradenie podľa započítanej praxe. Žiadosti posielajte na adresu: Základná
škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová. Informácie na čísle 0918 450 457 alebo u vedúcej školskej jedálne.

+

+
Mesto Nemšová a MUDr. Eleonóra Žurková Vás pozývajú na vernisáž výstavy „ Cesty životom“,
ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 16. hodine v priestoroch mestského múzea. Výstava potrvá až do
25. novembra. Všetci ste srdečne pozvaní.
+
Mestské divadlo Trenčín Vás všetkých srdečne pozýva na komédiu Júliusa Barča – Ivana –
Mastný hrniec, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 18 hodine vo veľkej sále KC v Nemšovej . vstupenky
v hodnote 10€ si môžete zakúpiť počas úradných hodín na mestskom úrade alebo 1 hodinu pred
predstavením.
+
Upratovacia spoločnosť príjme pracovníka do potravinárskej prevádzky v Nemšovej na 2
hodiny denne od pondelka do piatku hrubá mzda 4€ na hodinu. Nástup od 1.11.2019. podmienky
zdravotný preukaz. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0948/787075.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes v čase od 13.30 do 14.30 hrušky maslové,
jablká rôzne odrody a hrozno. Ň

