Obecné správy zo dňa 09.09. 2020

Personálna agentúra reQuest ponúka voľné pracovné miesta na pozíciách: Pomocná
pracovná sila pri výrobe bagiet a obložených chlebíčkov. Charakteristika práce:
Vkladanie jednotlivých surovín do pečiva , ukladanie hotových výrobkov na posuvný pás.
Čistá mesačná mzda približne 880 eur. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke na 12
hodinové zmeny. Výkon práce je v Sládkovičove. Doprava je zabezpečená. V prípade
záujmu sa s pracovníkmi agentúry môžete stretnúť dnes 09.09.2020 o 10:30 hodine pred
Obecným úradom, alebo sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0915 /953 631.

Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že dňa 11. septembra, t. j. v piatok o 10.00 hod
bude pre Kvetinárstvom pri mlyne predávať 8 týždňové červené nosnice a na výkrm
brojlerové kačice, husokačice Mulard a husi. Objednávky si treba vopred nahlásiť v
Kvetinárstve pri mlyne alebo na t. č. 035/6493065.

Mudr. Hlazl oznamuje, že v dňoch od 9. – 11. 09. 2020 nebude ordinovať z dôvodu
čerpania dovolenky. Zastupovať bude Mudr. Szabóová na Bitúnkovej ulici č. 13 v Nových
Zámkoch po telefonickom dohovore na čísle 035/64 10 875.

Personálna agentúra Pannon Work Slovakia pozýva občanov, ktorí majú chuť pracovať
na krátky pohovor a prezentáciu na pozície operátor a výrobný pracovník pre víkendové
zmeny vo Voderadoch a Trnave. Mzdové podmienky a informácie o pracovných miestach
budú poskytnuté osobne na stretnutí dňa 11.9.2020, v piatok o 9,00 hodine na Juhásovej
kúrii vedľa areálu termálneho kúpaliska v Tvrdošovciach.

Firma Dukas vám ponúka výrobu a montáž nemeckých plastových a hliníkových okien,
dverí, vchodových dverí, plastových roliet, vonkajších a vnútorných žalúzií, sieťok proti
hmyzu, parapiet. Firma teraz ponúka na svoje výrobky a služby 10 percentnú zľavu,
zároveň ponúka opravy všetkých druhov okien, roliet a žalúzií. Ohlásiť sa môžete na t.č.
0944 689 784, alebo dnes na parkovisku ihneď po vyhlásení, kde sa bude pracovník firmy
zdržiavať do 10 hodiny.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 11.09., t.j. v piatok
bude z dôvodu vykonávania plánovanej práce prerušená dodávka elektriny v čase od 8.00
–do 13.00 hod. v uliciach Boženy Nemcovej a Obrancov mieru

