Oznamy zo dňa 21.7.2022

+
Letné kúpalisko Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva v piatok 22.7.20022 od 18.00 hodiny
na vystúpenie rockovej kapely PETRICHOR z Nemšovej, skupiny NO NAME od 20.30 hodiny a na
OLDIES PARTY s DJ JOHNYM od 21.30 hod. do 04.00 hodiny spojenú s nočným kúpaním. Vstupenky
v hodnote 20€ si môžete zakúpiť priamo na kúpalisku.
+
Občianske združenie Kľúčikovo Vás srdečne pozýva na hodové popoludnie pre deti "Kľúčikovo
2022" , ktoré sa uskutoční v sobotu 30. júla od 14.00 hodiny na futbalovom štadióne v Kľúčovom.
Môžete sa tešiť na bohatý program spojený s balónikovou a bublinkovou show, kamiónmi, hasičmi,
maľovaním na tvár, tombolou a vystúpeniami tanečných skupín. Vstupné je dobrovoľné.
+
VPS m.p.o. Nemšová oznamujú občanom, že z dôvodu poruchy zberového vozidla sa už
nebude realizovať odvoz biologicky rozložiteľného odpad z Nemšovej. Po odstránení poruchy bude
najbližší vývoz podľa harmonogramu zberu v dňoch od 3. do 5. augusta.
+

CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka do výroby:

- práca na zmeny
- min. stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny „B“
- mzda od 5,00 €/hod + príplatky
- pozícia je vhodná aj pre absolventa
- nástup možný ihneď alebo podľa dohody
CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka na žeriav:
- práca na zmeny
- min. stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny „B“
- mzda od 5,00 €/hod + príplatky
- pozícia je vhodná aj pre absolventa
- nástup možný ihneď alebo podľa dohody
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..
+
MAS Vršatec dáva do pozornosti výzvu pre podnikateľov z územia MAS Vršatec, kde môžu
podnikatelia získať nenávratný grant z výzvy pre podnikateľov. Bližšie informácie nájdete na webovej
stránke www.masvrsatec.sk, alebo priamo v kancelárii na Ľuborčianskej 27 v Nemšovej.

