
 

 

 

 

Ponuka pracovnej pozície:  
Upratovačka, chyžná, práčka, manglérka a žehlička 
 

 

YVEX, s.r.o. 
 

Miesto výkonu práce: Gothal, Liptovská Osada 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
 
Termín nástupu: ASAP 
 
Mzdové podmienky (brutto) 623 EUR/mesiac  
+ osobné ohodnotenie od výšky 10 EUR/mesiac. Bližšie informácie sa uchádzač 
dozvie na pracovnom pohovore. 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- upratovanie priestorov vo vlastníctve zamestnávateľa a v rámci toho: 
- udržiavanie čistoty v pridelenom priestore alebo objekte, 
- vysýpanie a odnášanie nečistôt zo smetných košov do kontajnerov, 
- vykonávanie bežných upratovacích prác napr .umývanie podláh, utieranie prachu, 
zametanie nečistôt 
- výmena posteľného prádla 
- tepovanie, vysávanie, čistenie a dezinfekcia sociálnych a iných sanitárnych 
zariadení, 
- umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch, 
- triedenie, pranie, sušenie a mangľovanie, prípadne žehlenie, skladanie 
a skladovanie (príjem a výdaj) prádla a bielizne 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- ponúkame zamestnanie na hlavný pracovný pomer v perspektívnej spoločnosti 
- využívanie služieb komplexu za zvýhodnené ceny aj pre rodinných príslušníkov 
- zvýhodnené zamestnanecké stravovanie 
 
Ak máte chuť byť súčasťou jedinečného projektu s možnosťou sebarealizácie, 
pridajte sa k nášmu tímu. 
 
Informácie o výberovom konaní 
Vopred ďakujeme za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Vybraní 
uchádzači, ktorí spĺňajú naše požiadavky, budú kontaktovaní telefonicky a 
následne budú pozvaní na osobný pohovor. 
Svoj Životopis a Žiadosť o prijatie do zamestnania nám pošlite na  
e-mail: jveselovska@gothal.sk,  
 
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
30.06.2021 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
základné vzdelanie 
vyučenie 
stredoškolské  
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Vodičský preukaz 
B 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
samostatnosť, precíznosť, profesionálny a zodpovedný prístup k práci,  
 
Inzerujúca spoločnosť 
Stručná charakteristika spoločnosti 
YVEX s.r.o., je perspektívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá 
prevádzkuje turisticko - relaxačný komplex GOTHAL, nachádzajúci sa v príjemnom 
horskom prostredí v obci Liptovská Osada. Súčasťou komplexu je reštaurácia 
VLNKA s pizzériou, štýlová reštaurácia Koliba LIPTOV, Kongresové centrum TIS, 
Vodný svet s bazénmi, saunami, wellness a fitness centrum, športové zariadenia, 
beauty služby. Hostia majú možnosť ubytovania v Apartmánovom dome Smrek s 
reštauráciou, v penziónoch Jedľa a Céder alebo v rekreačných chalupách, ktoré 
svojou architektúrou pripomínajú štýl pôvodnej drevenej liptovskej dediny. 
GOTHAL je výnimočný multifunkčný areál uprostred nádhernej prírody na rozhraní 
Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, ktorý poskytuje návštevníkom komfort pohodlného 
ubytovania a aktívneho oddychu s množstvom športových aj relaxačných aktivít. 
 
Viac o nás sa dozviete na www.gothal.sk 
 
Počet zamestnancov 
100-149 zamestnancov 
 
Adresa spoločnosti 
YVEX, s.r.o. 
034 73 Liptovská Osada 756 
 
Kontakt 
Svoj Životopis a Žiadosť o prijatie do zamestnania nám pošlite na 

e-mail: jveselovska@gothal.sk 

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, kontaktovať budeme však len uchádzačov, 

ktorí spĺňajú naše požiadavky. 

http://www.gothal.sk/
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