Hlásenie 07.07.2021
+ Firma Daejung Europe,s. r. o., prevádzka Nová Dubnica obsadzuje do svojho tímu pracovné pozície:
- operátor kvality, hodinová mzda: 4,63 brutto.
- operátor výroby, hodinová mzda: od 4,52 brutto.
NÁSTUP IHNEĎ !
Miesto výkonu práce: Nová Dubnica.
Práca na tri zmeny, práca v stoji.
Autobusová doprava zabezpečená zo smeru Ladce, Košeca, Ilava a taktiež zo smeru Pruské, Bohunice. Pre
viac informácii nás kontaktujte na tel. čísle 042/32 11 520 alebo 0911 556 809.

+ Mestská knižnica v Kľúčovom oznamuje svojim čitateľom, že počas letných mesiacoch júl
a august bude otvorená v piatok od 16:00 - 18:00 h.
+ Potraviny KORUNA v mestskej časti Ľuborča prijmú brigádničku na zastupovanie dovoleniek.
Nástup možný ihneď. Bližšie informácie získate priamo v predajni.

+ Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová prijme do pracovného pomeru zamestnanca k
ovečkám na prevádzku v Hornom Srní. Bližšie informácie o pracovnej pozícii Vám veľmi radi
poskytneme osobne na prevádzke v Hornom Srní alebo na telefónnom čísle 0905443015.

+ MUDr. Škunta oznamuje pacientom, že od 12.júla. do 17.júla nebude ordinovať z dôvodu čerpania
dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Dráb.
+ Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 8.7.2020 t.j. vo štvrtok sa
uskutoční očkovanie psov proti besnote v Nemšovej pred ambulanciou veterinárneho lekára v čase
17:00-18:15. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá.
Cena očkovania je 10 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona.
Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov.
V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania
a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe
Novely zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa
začipovaného. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá
musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz
+Maloobchodný predajca potravín Lidl rozširuje svoje tímy. Nájdite si stabilnú prácu v
predajni v Dubnici nad Váhom na pozíciu predavač/ka –pokladník/čka . Nástupná mesačná
mzda 910€ pri úväzku 38,75 hodín týždenne. Okrem zmluvne garantovaného nárastu mzdy
počas prvých troch rokoch Lidl ponúka aj široký systém benefitov. Viac informácií získate na
www.lidl.sk v sekcii kariéra.
+Občianske združenie Slovenská dychová hudba pre Vás pripravilo Live koncert pod
názvom: Hudbou za posilnenie imunity“. Predstavia sa Vám známe kapely z televízie Šláger
a to hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce a Malá dychová hudba Rubín zo Skalice.
Dvojhodinový koncert sa bude konať v nedeľu 1.augusta 2021 vo veľkej sále Kultúrneho
centra v Nemšovej. Začiatok koncertu je o 16:00 hod., moderuje Tomáš Vaňo. Predpredaj
vstupeniek je sprístupnený a skončí dňa 20. júla 2021.Vstupenky si môžete zakúpiť v
reštaurácii Nemšovanka alebo v kaviarni v kultúrnom dome v Hornom Srní. Cena vstupenky:
10,-€ Počet vstupeniek je limitovaný. Na vašu účasť sa teší Slovenská dychová hudba.
+Mestská knižnica v Nemšovej, oznamuje svojim čitateľom, že letné mesiace júl a august
2021,bude knižnica v Nemšovej otvorená nasledovne. Pondelok: od 9:00 -15:30 Utorok: od
9:00-15:30Streda: od 11:30-18:00 Štvrtok: od 9:00-15:30 Piatok: od 9:00-15:30.

