Oznamy zo dňa 10.8.2022
+
Mesto Nemšová ako hlavný organizátor osláv 780. výročia prvej písomnej
zmienky Vás všetkých srdečne pozýva na vernisáž výstavy Petra Orvana , ktorá sa
uskutoční vo štvrtok 11. augusta o 16.30 hod. v mestskom múzeu a bude
sprístupnená aj počas jarmoku v dňoch 12. – 13. augusta v čase od 14.00 do 17.00
hodiny. Ďalej srdečne všetkých pozývame na tradičný Nemšovský jarmok, ktorý sa
uskutoční v športovom areáli NTS v Nemšovej v dňoch 12. – 13. augusta 2022, kde
na Vás čaká bohatý kultúrny program, nákupy a dobré jedlo.
+
Ranč 13 chce rozšíriť svoj team a hľadá šikovných ľudí na tieto pozície:
recepčný/recepčná, kuchár/kuchárka, pomocný kuchár/kuchárka, pracovníčku pre
evidenciu dokladov. Nástup možný od 1.septembra prípadne dohodou. Viac informácií
získate na čísle telefónu 0905 53 22 11 alebo na emailovej adrese: dobes@brico.mobi,
kontakty nájdete aj na www.ranch13.sk
+
CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka
do výroby:
-

práca na zmeny
min. stredoškolské vzdelanie, resp. vyučenie
mzda od 1 000 do 1 100 € v hrubom (v závislosti od konkrétneho mesiaca)
pozícia je vhodná aj pre absolventa
nástup možný ihneď alebo podľa dohody

CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania zmenového
laboranta/tku:
- práca na zmeny
- min. stredoškolské vzdelanie
- mzda od 1 000 do 1 100 € v hrubom (v závislosti od konkrétneho mesiaca)
- vzdelanie v odbore chémia výhodou, nie však podmienkou
- nástup možný ihneď alebo podľa dohody
Záujemcovia o zamestnanie môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania,
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,
prípadne
zaslať
mailom
na
adresu:
m.michalikova@cemmac.sk
Králikov mlyn oznamuje občanom , že dňa 11.8.2022 bude otvorený v čase od 14.00
do 17.00 hodiny a počas JARMOKU v dňoch od 12. – do 13. augusta bude otvorený v čase
od 14.00 do 17.00 hodiny.

+

