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NEHNUTEĽNOSTI - KÚPA

� Starší dom, aj zlý stav, pri KE
alebo PO. 0907470682

KR171664

RÔZNE - PREDAJ

� EXTRA SILNÉ www.elektro-
n i c - o d p u d z o v a c e . s k
KRTOV,MYŠÍ, HRYZCOV, POT-
KANOV, KÚN a VTÁKOV od 6,99
€ aj na 220 V. PROSPEKT ZDAR-
MA. 041/5661666

TR73100359

� Predám smrek tatranský
obklad 2,9 €/m2, leštený, zrubo-
vý-polguľatý profil, hranoly a
dlážkovicu na podlahy.
0908234866

KR171383

Drevený obklad smrekový
sušený brúsený, I. tr. 3,50
€/m2, II. tr. 3 €/m2. V ponu-
ke ďalej drevené podlahy,
zrubový obklad a terasová
doska. Aj dovezieme. 0910
570 430 

KR170242

SLUŽBY - EROTIKA

� Blondínka diskrétne
0903574671

KR171670

� Eva-Erika 20 štíhle-
0903917578

KR171643

� Miška. 0905510659
KR171542

DROBNOCHOV

� Osemtýždňové šteňa hova-
warta plavej farby - psíka. Cena
dohodou. Tel: č. 0944 681 179

KR171658

PRENÁJOM PONÚKA

� Kaviareň v KE105 m2, mož-
nosť rozšírenia. Tel. 0911 901 140

KR171648

OZNÁMENIE

� MŠ Štvorlístok na Bukovci -
KE v príjemnom prostredí prí-
rody, má voľné miesta pre Vaše
deti. 0917 931 114 KR171621

RÔZNE - KÚPA

� Kúpim staré dosky a hranoly
zo stodôl-0944426027,
0915788645 KR171545

AUTO-MOTO - KÚPA

� Kúpim autá a vraky.
0907592448

KR163330

ZAMESTNANIE
VZDELÁVANIE

� Patron začína kurz SBS S 100
€-Košice, Košťova 1. 0903516112

KR171562

ZAMESTNANIE PONÚKA

� Prijmeme elektrikárov-dlho-
dobo. Od 6-6,50 €/hod.
0917530402

KR171665

� Výčapníčku v KE. 0903 488
454

KR171653

� Spoločnosť s r. o. prijme elek-
trikárov do TPP (aj živnostní-
kov), montáž silnoprúd, MaR,
SR. Práca v Košiciach. Kontakt
0903 605 545, hugos@hugos.sk

KR171652

� Firma zaoberajúca sa obno-
vou BD prijme väčší počet zate-
pľovačov v meste Poprad.
Dlhodobá práca aj v zimnom
období. Kontakt: 0905740297

KR171645

�Výdajkyňa-predjkyňa jedál vo
fast foode, gyrosára-0917092370

KR171638

� Prijmeme čašník/servírka,
ľudí na predaj zmrzliny na TPP.
Info. 0917 167 315

KR171637

� Gyrosára, kuchárku, pomoc-
nú silu do kuchyne. 0917 092
370 KR171627

� Spoločnosť Energyco,s.r.o.
ponúka prácu pre montérov
oceľových konštrukcií, zvára-
čov so štátnymi skúškami 111,
141 a skupinárov so znalosťou
izometrie. Miesto výkonu práce
je U.S.Steel Košice. Práca je na
živnosť. V prípade záujmu sa
prosím informovať na
tel.č.0915787170 alebo poslať
životopis na: jberzsiova@ener-
gyco.sk

KR171618

Firma BAUINVEST-EU prijí-
ma nových zamestnancov
do TPP v Nemecku do svo-
jich logistických centier.
Firma sa zaoberá produktmi
v drogéristickom, ako aj v
potravinárskom priemysle.
Výhodné platové ohodnote-
nie, ubytovanie hradené fir-
mou a doprava do práce sú
zabezpečené. Nie je nutná
znalosť NJ a potrebné rekva-
lifikačné kurzy zabezpečuje
firma priamo v prevádzke. V
drogéristickom priemysle
ide o pozície skladník (PIC-
KER) alebo vodič VZV (pozí-
cia VZV je podmienená pra-
xou) - nábor neobmedzene
každý týždeň. V potravinár-
skom priemysle ide taktiež o
pozíciu skladník (PICKER)
alebo balič potravín do
vákuových plastových
nádob - nábor len do obsade-
nia voľných miest. Zároveň
firma BAUINVEST-EU orga-
nizuje dvojmesačnú vianoč-
nú brigádu pre ľudí, ktorí si
chcú privyrobiť a to od 20.
septembra do 20. novembra.
Ide o sortírovanie vianoč-
ných balíčkov. V prípade
vášho záujmu nás môžete
kontaktovať na tel.:00421
907 103 695, alebo e-mail:
v.balaz.lager@gmail.com.
Ďalšie informácie podávame
len pri serióznom záujme a
to priamo v pobočke v prie-
storoch našich kancelárií v
Bardejove, kde si môžete
buď telefonicky alebo e-mai-
lom dohodnúť termín nášho
stretnutia.

KR171623

� Akciová spoločnosť UND - 03
a. s. Košice, prijme administra-
tívneho pracovníka/čku na
pozíciu fakturant/ka.

Požadované - minimálne ukon-
čené stredoškolské vzdelanie.
Prax výhodou. Kontakt: Ing.
Starinec Tomáš - 0905 491 429,
Ing. Spišáková Mária - 0905 281
203, email: und03@und03.sk

KR171617

� Pomocnú silu do kuchyne,
dlhý/krátky týždeň 12 h.
0917092370

KR171609

� Hľadáme pomocných staveb-
ných robotníkov a lešenárov aj
celé skupiny. Nástup možný
ihneď. TPP alebo živnosť. 0902
564 256

KR171575

� Stavebná firma prijme tesá-
rov a železiarov. Práca v
Košiciach na celé zimné obdo-

bie. Mzda od 1000 € do 2000 €.
Kontakt: 0948/ 427 247

KR171566

� Prijmeme do strojárskej
firmy zváračov železa a nerezu
metóda MIG, TIG; brusičov, pie-
skovačov a montážnikov, zna-
losť výkresov potrebná - vhod-
ných začiatočníkov zaškolíme.
Ponúkame stabilné miesto a
primerané pracovné podmien-
ky. Miesto práce Teprofa
Slovakia, s.r.o. prevádzka
Lipany. Požadujeme pracovnú
skúšku. Kontakt:
teprofa@teprofa.sk, 0905478313

KR171564

� Prijmem vodiča MKD.
0905758364, stelman@euro-
web.sk

KR171536

Obec Chmiňany – Obecný úrad, Chmiňany 39, 082 33
Obec Chmiňany v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy  Chmiňany

Kvalifikačné predpoklady:
- Odborná a pedagogická spôsobilosť pre  výkon pedagogickej

činnosti v zmysle  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov

- najmenej päť rokov pedagogickej  praxe

Iné kritéria a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- organizačné  a riadiace schopnosti
- znalosť školskej legislatívy
- osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie
- občianska bezúhonnosť
- schopnosť samostatnej práce s PC  

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
- potvrdenie o pedagogickej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný návrh koncepcie  rozvoja materskej školy 
- súhlas uchádzača na spracovanie a použitie jeho osobných

údajov pre potreby výberového konania v súlade s §11 odst. 4
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení
neskorších predpisov

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi
zasielajte v termíne do -  23.8.2017 do 15.00 hod. 
Na adresu:  Obec Chmiňany

Obecný úrad
082 33 Chmiňany 39

Obálku označte:  „ Výberové konanie - Riaditeľ MŠ Chmiňany“
neotvárať.

Termín a miesto konania prihláseným uchádzačom oznámi
vyhlasovateľ do 5 dní pred jeho začatím. 

Cyril Miškuf
starosta obce K
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Máte šťastie!
k predplatnému denníka                           dostanete darček

predplatne@korzar.sk                         0917 634 400

El. nožnice na plot 
FIELDMANN 

Kamera 
do auta 
SENCOR 

parkovacie senzory
SENCOR 

kuchynská 
váha biela 

MASSE LAMART
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Svadba

Najnovšie trendy v svadobných šatách, kyticiach a rady, 
ako a kde mať skvelú svadbu

Herečka Adriana Krúpová: O strelenej svadbe, 
magickej láske a recept, ako zhodiť 36 kíl

Láska je chémia - odborníci radia, ako zistiť, 
či ste našli spriaznenú dušu

SVADBA
streda 23. 8. 2017

v denníku

Špecializovaná 
príloha


