
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administratívny 
pracovník - 
koordinátor 
biologickej liečby 
(1)

KM Management, spol. s 
r.o.(Špitálska 13, Nitra, 
94901)

Ing. Dajana Kačurová (, e-mail: 
dajana.hallova@gmail.com)

za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Administratívny 
pracovník pre 
Bobule (2)

Hemisphere Slovakia 
s.r.o.(Bratislavská 2625, 
Nitra, 94901)

Roman Grigel (, e-mail: 
kariera@bobule.sk)

za mesiac (od 
800) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Ako administratívny pracovník budeš mať zodpovednosť za 
spravovanie objednávok, prípravu podkladov pre obchodných zástupcov, príjem tovaru 
na sklad, inventúru skladu, atď. Potrebuješ vedieť pracovať s PC (word, excel, 
powerpoint) na bežnej užívate skej úrovni. Komunikatívnosť a priate ský prístup využiješ 
pri komunikácii s našimi klientmi. Do všetkého ťa samozrejme zaškolíme. Tvoja 
pracovná doba bude v čase od 8:30 do 16:30. Nastúpiť môžeš od 1.6.2021. Prvé tri 
mesiace budú, ako to štandardne býva, skúšobnou dobou. Preto neváhaj a pošli svoj 
životopis, prípadne aj motivačný list na e-mailovú adresu  
  
 kariera@bobule.sk

Advokátsky 
koncipient (1)

JUDr. Peter Havlík 
advokátska kancelária 
s.r.o.(Damborského 13, 
Nitra, 94901)

JUDr. Peter Havlík (, e-mail: 
advokat@havlik.sk)

za mesiac (od 
700) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava zmlúv a právnych podaní, koncipovanie právnych 
dokumentov, poskytovanie právneho poradenstva, zastupovanie klientov pred súdmi, 
orgánmi štátnej správy a inými orgánmi verejnej moci

Armaturista (20) MONT BOSS, 
s.r.o.(Novozámocká 67, 
Nitra, 94905)

Milenko Vasič (tel.: 
+421918860792, e-mail: 
mont.boss.sro@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Viazač armatúr v stavebníctve.

Asistent eshopu 
(2) Zelený Dom Group s. r. 

o.(Cabaj  762, Cabaj-
Čápor, 95117)

Mgr. art. Zuzana Havranová (, e-
mail: zelenydom@zelenydom.com)

za mesiac (od 
700) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca spočíva v príprave a balení tovaru pre zákazníkov eshopu 
pod a objednávok. Vykládka a nakládka tovaru, zaskladňovanie tovaru do zakládok a 
regálov.  
Expedícia zásielok. Drobné záhradnícke práce (polievanie a starostlivosť o rastlinný 
materiál).
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Asistent predaja 
v športovom 
obchode - 
SkiDomivo (1)

Domivosport s. r. 
o.(Levická 7, Nitra, 
94911)

Ing. Ivan Vacho (tel.: +421 919 282 
306, e-mail: ivan@skidomivo.sk)

za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
mzda od 700 - 1000€ mesačne NETTO. Záleží od Vašej šikovnosti a ochoty pracovať.  
3,50€/hod NETTO  
- nástupná mzda 630€ v čistom/mesiac  
- pravidelné zvyšovanie mzdy raz ročne o 50-100€  
- mesačné odmeny z tržieb od 50-300€  
+ obedy každý deň na pracovisku zadarmo  
  
Pracovná doba:  
pondelok - piatok - 9:00h - 18,00h  
sobota - 9:00h - 14,00h  
nedele, sviatky vo no  
+ vo no 1 deň v týždni (takže 2 dni vo na každý týždeň)  
  
Náplň práce:  
- ochotne ponúkať, predvádzať, vysvet ovať zákazníkom sortiment  
- byť odborníkom vo svojej profesii  
- byť milý, príjemný, ústretový, ochotný sa učiť nové veci  
- udržiavať čistotu  
- práca Vás musí baviť  
  
- pracovná pozícia je svojim charakterom vhodnejšia pre mužov

Asistent 
predaja/
pokladník - 
obslužný úsek 
(mäso, predavač) 
(1)

NITRAZDROJ, 
a.s.(Potravinárska 13, 
Nitra, 94901)

Ing. Lucia Szabóová (tel.: 
+421376922607, fax: 0376922607, 
e-mail: szaboova@nitrazdroj.sk)

za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná náplň asistent predaja - pokladník:  
- vykonáva starostlivosť o tovar na zverenom úseku - správne vyloženie, priebežné 
dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, 
zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou,  
- zabezpečuje predaj a servis - komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o 
tovare, obsluha zákazníka,  
- vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, 
zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov,  
- udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche,  
- napomáha plynulému chodu predajne.
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Asistent 
strategického 
nákupcu - Vráble 
(1)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná  1797/62, 
Vráble, 95201)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

za mesiac (od 
1095)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame zaujímavú pracovnú pozíciu plnú výziev a možností 
na sebarozvoj pre nákupcu so skúsenosťami.  
  
Náplňou práce bude nasledovné:  
- nákup v rámci zverených konkrétnych komodít  
- analýza BOM na základe zákazníckej technickej dokumentácie v rámci zverených 
komodít  
- vypracovanie a odosielanie dopytov (RFQ), získavanie cenových ponúk od dodávate ov 
AVL, LSP a / alebo predpísaných dodávate ov  
- návrh dohody nákupných podmienok od dodávate ov na nové a existujúce projekty  
- príprava výpočtov jednotkových cien (materiálových kalkulácií) na predaj pod a 
štandardného postupu spoločnosti  
- spolupráca v oblasti riadenia projektov výrobného procesu a technických zmien  
- spolupráca so strategickým a operatívnym nákupom  
- podpora operatívneho nákupu  
- nákup špecifických komponentov pre sériovú výrobu, ktoré vyžadujú zvýšenú 
pozornosť v záujme predísť vysokému zvyškovému materiálu v dôsledku zmien vo vývoji 
zákazníckych objednávok alebo zmien vo výrobku

Asistent/ka 
predaja - M+M 
Tabak, OD Prior 
(4)

Ing. Miloš Macega  
M+M(Štefánikova trieda 
48, Nitra, 94901)

Ing. Jana Kotlárová (tel.: 
+421907493203, e-mail: 
kariera@mplusm.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Ste teraz nezamestnaný alebo ste skončili v nudnej práci, 

kde sa minúty vlečú ako hodiny, kolegovia z nudy riešia medzi sebou konflikty, napriek 
Vášmu aktívnemu pracovnému nasadeniu a ústretovému prístupu k zákazníkom Vám v 
kolónke odmien na výplatnej páske svieti ve ká tučná 0 a Vás to už nebaví a demotivuje? 
Alebo Ste ukončili školu a rozmýš ate, či si nájsť stabilnú prácu na plný úväzok a zarobiť 
si svojou prácou nejaké vlastné peniaze, tak Ste presne ten koho h adáme do našej 
novootvorenej predajne M+M TABAK v Nitre.   
  
Vaša náplň práce bude nasledovná:  
- pultový predaj cigariet, tabakových výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a 
tlače,  
- aktívne ponúkanie tovaru zákazníkom,  
- starostlivosť o predajňu,  
- práca na PC pokladni,  
- práca na Tipos termináli,  
- dopĺňanie tovaru,  
- inventarizácia,  
- práca s hmotnou zodpovednosťou.
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Asistent/ka 
predaja - NITRA 
(1)

J&M - Group, 
s.r.o.(Štefánikova trieda  
35/61, Nitra, 94901)

Ing. Karin Bottcherová (tel.: 
+421901901022, e-mail: 
karin.bottcherova@digitall.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Aktívny predaj produktov a služieb - mobilné telefóny, GPS, 
tablety, príslušenstvo a iné.  
- Výdaj, prípadne príjem objednávok z našej web stránky + aktualizovanie tovaru na web 
stránke.  
- Poradenstvo a komplexná starostlivosť o zákazníka.  
- Predaj a poradenstvo produktov operátora 4ka.  
- SERVIS a REKLAMÁCIE - prijímanie, vydanie.  
- Spracovanie inventúry.  
- Zodpovednosť za vedenie prevádzky - udržiavanie poriadku, vystavovanie tovaru, 
objednávanie tovaru, návrhy a podnety.  
- Samostatné vedenie evidencie a objednávok.  
- Prevádzky sú situované v obchodných centrách Tesco a Kaufland.   
- Pracovná doba 8-9:00 - 20:00 krátky/dlhý týždeň.

Asistent/ka 
predaja / 
Pokladník/čka (2)

NITRAZDROJ, 
a.s.(Párovská 20, Nitra, 
94901)

Ing. Lucia Szabóová (tel.: 
+421376922607, fax: 0376922607, 
e-mail: szaboova@nitrazdroj.sk)

za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná náplň asistent predaja - pokladník:  
- vykonáva starostlivosť o tovar na zverenom úseku - správne vyloženie, priebežné 
dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, 
zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou,  
- zabezpečuje predaj a servis - komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o 
tovare, obsluha zákazníka,  
- vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, 
zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov,  
- udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche,  
- napomáha plynulému chodu predajne.

Asistent/ka 
predaja / 
Pokladník/čka (2)

NITRAZDROJ, 
a.s.(Výstavná 6, Nitra, 
94901)

Ing. Lucia Szabóová (tel.: 
+421376922607, fax: 0376922607, 
e-mail: szaboova@nitrazdroj.sk)

za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná náplň asistent predaja - pokladník:  
- vykonáva starostlivosť o tovar na zverenom úseku - správne vyloženie, priebežné 
dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, 
zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou,  
- zabezpečuje predaj a servis - komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o 
tovare, obsluha zákazníka,  
- vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, 
zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov,  
- udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche,  
- napomáha plynulému chodu predajne.
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Asistent/ka 
predaja / 
Pokladník/čka (2)

NITRAZDROJ, 
a.s.(Záhradná 1, Nitra, 
94901)

Ing. Lucia Szabóová (tel.: 
+421376922607, fax: 0376922607, 
e-mail: szaboova@nitrazdroj.sk)

za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná náplň asistent predaja - pokladník:  
- vykonáva starostlivosť o tovar na zverenom úseku - správne vyloženie, priebežné 
dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, 
zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou,  
- zabezpečuje predaj a servis - komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o 
tovare, obsluha zákazníka,  
- vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, 
zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov,  
- udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche,  
- napomáha plynulému chodu predajne.

Autoelektrikár 
(25)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1120)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre 
Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia  máte skúsenosti 
s prácou autoelektrikára v automotive segmente alebo autoservise, prečítajte si našu 
ponuku.  
  
Vašou úlohou bude:  
* diagnostika funkčných závad vozidla   
* odstraňovanie elektrických chýb v automobiloch   
* montáž a demontáž zariadení a komponentov   
* práca s elektrickým ručným náradím  
* skladanie a montáž komponentov, prípadné odstraňovanie závad na jednotlivých  
dieloch   
* vykonávanie opakovaných pracovných činností a pohybov   
* zaznamenávanie postupu opráv do systému  
* dodržiavanie pracovných postupov, pravidiel BOZP a pokynov nadriadeného
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Automechanik 
(15)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1120)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre 
Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia  máte skúsenosť s 
diagnostikou automobilov a odstraňovaním mechanických závad, prosím, prečítajte si 
našu ponuku.  
  
Vašou úlohou bude:  
* Diagnostika funkčných závad vozidla   
* Odstraňovanie mechanických chýb v automobiloch   
* Montáž a demontáž zariadení a komponentov   
* Práca s elektrickým ručným náradím  
* Skladanie a montáž komponentov, prípadné odstraňovanie závad na jednotlivých 
dieloch   
* Vykonávanie opakovaných pracovných činností a pohybov   
* Zaznamenávanie postupu opráv do systému  
* Dodržiavanie pracovných postupov, pravidiel BOZP a pokynov nadriadeného

Balič /EPS/ (2) JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za hodinu (od 
4,2)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; -odnáša na podnet štítkárky polystyrénové produkty zo sušičky, 
ktoré následne zabalí za pomoci baličky a umiestni do určeného priestoru v preberacej 
zóny skladu hotovej výroby EPS  
-plynule zásobuje a pripravuje potrebný obalový materiál  
- usporadúva a ukladá obalový materiál na vyznačené miesta pod a predpísaných 
inštrukcií na jednotlivé pracoviska výroby  
-pravidelne odváža nepodarky a zvyšky výroby do určeného priestoru

Barista / Baristka 
- Čašník / 
Čašníčka (1)

HOTEL CAPITAL 
NITRA s.r.o.(Farská 16, 
Nitra, 94901)

Zdenka Adámková (tel.: 
+421948335982, e-mail: 
hotelcapital@hotelcapital.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Betonár (5) Potery M&M - STAV 
s.r.o.(vystavná  37, 
Nitra, 94901)

Martin Halás (tel.: +421903670073, 
e-mail: poterymm@gmail.com)

za mesiac (od 
600) Neukončené 

základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; realizácia betónových poterov, pomocné stavebné práce
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Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

CNC Frézar (5) Muehlbauer 
Technologies 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Ing. Michal Gašparovič (, e-mail: 
job@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
5)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha a nastavovanie CNC fréz (3-os, 4-os, 5-os)  

- samostatné programovanie CNC fréz  
- práca so systémom Heidenhein 530, 426  
- kontrola kvality výrobkov  
- plnenie objednávok

CNC sústružník 
(1)

Muehlbauer 
Technologies 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Ing. Michal Gašparovič (, e-mail: 
job@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
6)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - nastavovanie CNC sústruhu (ve ké diely),  

- programovací jazyk Heidenhain výhodou,   
- kontrola vyrobených dielov,  
- bežná údržba strojov.

Consultant, 
manažér (10)

LOGITECH, spol. s 
r.o.(Sídlisko Žitava 15, 
Vráble, 95201)

Ing. Vladimír Kubovič (tel.: 
+421903208528, e-mail: 
logitech.nr@gmail.com)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie klientov, komunikácia s klientami, 
poradenstvo a riesenie aktuálnych potrieb klientov, dlhodobá starostlivosť o klientov. 
Práca s PC, mailing, vypracovávanie ponúk.

Cukrár (2) SORANO s. r. 
o.(Mostná 13, Nitra, 
94901)

René Kauzal (tel.: +421905104911, 
e-mail: kauzal.rene@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba francúzskych dezertov.

Dispečer osobnej, 
cestnej dopravy 
(1)

AKARA, 
s.r.o.(Damborskeho 9, 
Nitra, 94901)

Bc. Štefan Kolena (tel.: 
+421903750268, e-mail: 
doprava@akara.sk)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - plánovanie a organizovanie osobnej dopravy  

- prijímanie objednávok  
- evidencia činností vodičov  
- evidencia spotreby PHM vozidiel  
- evidencia povinných kontrol vozidiel

Electrotechnician 
(1)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zapájanie elektrokomponentov pod a elektrotechnických schém                                       
Kompletné káblovanie stroja, hlavných zostáv a podzostáv  
Samostatná kontrola  
Vyhladávanie chýb a ich analýza a odstraňovanie  
Vykonávanie VDE testu stroja  
Nastavenie konfigurácie elektrických komponentov  
Postupné spúštanie stroja a jeho oživenie  
Finálne otestovanie stroja po elektrickej stránke  
Dodržiavanie ESD smerníc  
Analýza rizík                                                                                                                                                           
Servisné zásahy u zákazníka a jeho školenie v oblasti využívania stroja
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Electrotechnician 
(5)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - You connect electrical components according to electrical 

diagrams  
- You do complete cabling of the machine, main assemblies and subassemblies  
- You find and analyze errors and then solve the problems  
- You perform a VDE test of the machine  
- You set up the configuration of electrical components  
- You make final electrical test of the machine  
- You do risk analysis

Elektrikár (5) GAOL Energy Slovakia, 
s.r.o.(Družstevná 34, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Gabriel Csámpai (tel.: 
+421903114828, e-mail: 
gaol.energy.slovakia@gmail.com)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zapájanie elektrických rozvádzačov a strojov, potrebné 

osvedčenie §22, §23.

Elektrikár - 
výťahár (1)

Okresné stavebné bytové 
družstvo(Dlhá 4, Nitra, 
95050)

Karol Latečka (tel.: 
+421376510243, e-mail: 
latecka@osbdnr.sk)

za hodinu (od 
5,31)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; 

Elektrikár / 
Elektromontér 
(2)

ELMERO 
s.r.o.(Priemyselná  4, 
Nitra, 94901)

Miloš Mešter (tel.: +421905351551, 
e-mail: elmerosro@gmail.com)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce zamerané na realizáciu silnoprúdových a 
slaboprúdových elektroinštalácií,.

Elektrikár 
VN/NN (1)

SLOVEO a.s.(Nitra 1, 
Nitra, 94901)

Mgr. Simona Jacková (tel.: 
+421915849971, e-mail: 
simona.jackova@veolia.com)

za mesiac (od 
1000) Stredné odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; • Prevádzkovanie elektrických zariadení, operatívne 
odstraňovanie porúch.  
• Vykonávanie preventívnej a korektívnej údržby zariadení a elektrických sietí.  
• Vykonávanie pravidelných kontrol zariadení pod a stanovených rozpisov a termínov v 
rámci výrobného závodu.  
• Vykonáva zaistenia elektro zariadení pred prácou na nich pod a platných predpisov.

Elektrikár, 
elektromontér, 
Elektrotechnik 
(2)

REXEL s.r.o.(Cabajská 
23A, Nitra, 94901)

Július Czako (tel.: +421905642559, 
e-mail: rexel@rexelslovakia.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážne práce NN , bleskozvod

Elektromechanik 
- osádzač 
(Vráble) (5)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná  1797/62, 
Vráble, 95201)

Barbora  Hýbelová (tel.: 
+421907569654, e-mail: 
bhybelova@maxins.sk)

za mesiac (od 
620)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Z dôvodu nárastu objednávok h adáme posily do našej výrobnej 

spoločnosti. Jedná sa o nenáročnú prácu vhodnú pre mužov aj ženy.  
  
Úlohou elektromechanika je nasledovné:  
- montáž a osádzanie dosiek plošných spojov  
- testovanie dosiek na testeroch  
- následné balenie výrobkov  
- práca na 3 zmeny - pondelok až piatok (7,5 hod): 6:00-14:00 ; 14:00-22:00; 22:00-06:00
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Elektromechanik 
- programátor (1)

Fives Bronx Slovakia 
s.r.o.(Biovetská 557/7, 
Nitra, 94905)

Milan Bajmóczi (tel.: 
+421903903953, e-mail: 
milan.bajmoczi@fivesgroup.com)

za mesiac (od 
2500) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; • vykonáva preventívne činnosti zabezpečovaním funkčného 
stavu technologického zariadenia;  
• aktívne pracuje s riadiacimi systémami, riadi a riadi optimálne parametre prevádzky v 
rámci dodávky zariadení koncovému zákazníkovi;  
• programuje PLC v programovacom jazyku Siemens a programovacom jazyku 
Rockwell;  
• spolupracuje, koordinuje a riadi iné dodávate ské firmy;  
• zodpovedá za riešenie zverených technických a programových problémov v priestoroch 
zákazníka.

Elektromechanik 
chladicích 
zařízení (1)

JDK Slovakia, spol. s 
r.o.(Novozámocká 102, 
Nitra, 94905)

Helena Klepačová (tel.: 
+420325519120, e-mail: 
prace@jdk.cz)

za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a servis chladicího zařízení u zákazníka na území SK i v 
rámci EU.

Elektrotechnik 
(9)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž elektrických súčastí pod a elektrickej schémy zapojenia  

- Uvedenie riadiacej elektroniky stroja do prevádzky  
- Kontrola prevedených operácií  
- Vyh adávanie chýb, analýza a ich oprava  
- Skúšky na elektrických zariadeniach  
- Dodržiavanie záväzných predpisov  
- Práca v dvojzmennej prevádzke

Elektroúdržbár 
(1) ŠVEC a SPOL., 

s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95217)

Ing. Jana Vöröšváriová (tel.: 
+421908755770, e-mail: 
personalne@svecgroup.sk)

za hodinu (od 
5)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - diagnostika elektrických porúch,  ich oprava na výrobných 
strojoch (obrábacie stroje, lisy)  
- oprava a údržba elektrických rozvodov budov a priemyselných hál  
- preventívna údržba zariadení  
- odstraňovanie prevádzkových porúch
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30
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pracoviska)
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Požad. 
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Popis miesta

Finančný 
konzultant (10)

Klaudia 
Ladányiová(Chalupkova 
40, Vráble, 95201)

Ing. Klaudia Ladányiová (tel.: 
+421902657716, e-mail: 
klaudia.ladanyiova@brokeria.sk)

za mesiac (od 
1000) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň (druh) práce  
Pracuješ? Študuješ? Hladáš zmenu či možnosť privyrobiť si? Si na správnom mieste.  
  
Čaká ťa zaujímavá a podnetná príležitosť pre slovenskú spoločnosť, ktorá prináša 
možnosť na osobnostný a kariérny rast, nadštandardné platové ohodnotenie a benefity vo 
forme áut či dovoleniek.  
  
Prax a špeciálne vzdelanie nie sú potrebné stačí spraviť prvý krok.

Finančný 
konzultant (5)

Ing. Milan 
Turták(Štefánikova 
trieda  8/15, Nitra, 
94901)

Ing. Milan Turták (tel.: 
+421905484893, e-mail: 
milan.turtak68@gmail.com)

za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Priama komunikácia s klientom:   

- predstavenie spoločnosti  
- zistenie potrieb klienta  
- nastavenie a prezentácia návrhu riešenia pre klienta  
- servis a následná starostlivosť o klienta.  
Práca na plný úväzok, popri MD resp. popri štúdiu.  
Práca na DIČ.

Fleet predajca 
motorových 
vozidiel (1)

AUTOCENTRUM 
NITRA, spol. s 
r.o.(Chrenovská 
22/1659, Nitra, 94901)

PhDr. Jana Koprdová, MBA (tel.: 
+421377777777, e-mail: 
jana.koprdova@toyotanitra.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Aktívne vyh adávanie zákazníkov  
- Oslovovanie firiem  
- Vypracovanie ponúk  
- Komunikácia so zákazníkom a predaj  
- Následná starostlivosť o získaných zákazníkov  
- Pracuje ako člen predajného tímu  
- Práca s tabu kami a excelom
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30
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(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Fyzioterapeut (1) Psychiatrická nemocnica 
Ve ké Zálužie(Rinok 
334/48, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
980) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii pre  pacientov 
psychiatrickej nemocnice

Group Leader na 
oddelenie 
montáže (20)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1395) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre 
Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia  máte skúsenosť 
ako vedúci menšieho tímu vo výrobe a rozprávate po anglicky, prosím, prečítajte si našu 
ponuku.  
  
 Vašou náplňou práce bude:  
* Dôkladná znalosť výrobného procesu na zverenom úseku a doh ad nad jeho 
bezporuchovým chodom  
* Vedenie a podpora tímu k dosiahnutiu stanovených cie ov  
* Zabezpečenie potrebných tréningov pre nových zamestnancov na oddelení montáže  
* Zodpovednosť za začlenenie všetkých členov tímu  
* Zabezpečenie dodržiavania dohodnutých noriem, procesov a bezpečnosti pracoviska  
 * Rozvíjať, dokumentovať a zabezpečovať štandardizovanú prácu a stabilnú produkciu 
pod a štandardných prevádzkových postupov  
 *Zabezpečte, aby tím bol primerane vyškolený, a aby sa riadil štandardným 
prevádzkovým režimom  
 * Disciplinárna zodpovednosť a zodpovednosť za riadenie účasti členov tímu  
 * Identifikovať potrebu odbornej prípravy členov tímu a poskytnutie školení  
 pod a potreby  
 * Definovať požiadavky organizácie na pracovisku a zabezpečiť dodržiavanie 5S 
štandardov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30
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pracoviska)
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Group Leader na 
oddelenie 
montáže (5)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1395) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre 
Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia  máte skúsenosť 
ako vedúci menšieho tímu vo výrobe a rozprávate po anglicky, prosím prečítajte si našu 
ponuku.  
  
 Vašou náplňou práce bude:  
* Dôkladná znalosť výrobného procesu na zverenom úseku a doh ad nad jeho 
bezporuchovým chodom  
* Vedenie a podpora tímu k dosiahnutiu stanovených cie ov  
* Zabezpečenie potrebných tréningov pre nových zamestnancov na oddelení montáže  
* Zodpovednosť za začlenenie všetkých členov tímu  
* Zabezpečenie dodržiavania dohodnutých noriem, procesov a bezpečnosti pracoviska  
 * Rozvíjať, dokumentovať a zabezpečovať štandardizovanú prácu a stabilnú produkciu 
pod a štandardných prevádzkových postupov.  
 *Zabezpečte, aby tím bol primerane vyškolený, a aby sa riadil štandardným 
prevádzkovým režimom  
 * Disciplinárna zodpovednosť a zodpovednosť za riadenie účasti členov tímu  
 * Identifikovať potrebu odbornej prípravy členov tímu a poskytnutie školení  
 pod a potreby  
 * Definovať požiadavky organizácie na pracovisku a zabezpečiť dodržiavanie 5S 
štandardov

HR 
RECRUITER - 
NÁBOROVÝ 
PRACOVNÍK (1)

Gabriela Belko Be-Sa 
express 
agency(Štefánikova 
trieda  71, Nitra, 94901)

Gabriela Belko (tel.: 
+421948434080, e-mail: 
kontakt@be-sa.sk)

za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - telefonovanie s uchádzačmi  

- nábor nových uchádzačov  
- samostatné vedenie pohovorov s uchádzačmi  
- udržiavanie vzťahov s uchádzačmi  
- evidencia a vedenie dokumentov  
- príprava a kontakt s kandidátmi
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
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vzdelanie
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HR Recruiter (1) Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - You recruit new employees for production and future 
technologies  
- You search candidates in several sources in Slovakia and as well internationally (mostly 
in Eastern Europe)  
- You make job offers for specified position  
- Preparation of work contracts, annexes, agreements on work performed outside the 
employment relationship, monitoring contractual time of employment  
- You cooperate with managers, HR, payroll department and other stakeholders  
- You provide entry training courses, health checks, instructions for new employees  
- You are responsible for personal files of employees  
- You will work with SAP system

IT podpora pre 
skladové 
hospodárstvo (1)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Mgr. Jana Turanová (, e-mail: 
jana.turanova@syncreon.com)

za mesiac (od 
1300)

Vyššie odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Podpora SAP, HW, SW  
- Zabezpečiť dostupnosť presných informácií o pozíciách materiálu vo všetkých častiach 
skladu  
- IT podpora pre používané informačné systémy  
- Primárny kontakt pre riešenie problémov SAP EWM pomocou štandardných postupov  
- Asistencia SAP Helpdesku v h adaní základných príčin problému  
- Spoluvytvárať a kontrolovať KPI metriky týkajúce sa kontroly stavu systémov  
- Podpora budovania dlhodobých vzťahov s internými aj externými zákazníkmi a 
dodávate mi  
- Zodpovednosť za udržiavanie aplikácií  
- Užívate ské akceptačné testy (UAT) - vytváranie testovacích skriptov, zaznamenávanie 
výsledkov a príprava dokumentu na podpis  
- Inštalácie HW a SW  
- Denná komunikácia v anglickom jazyku  
- Práca na 3 zmeny
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
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pracoviska)
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

IT špecialista (30) Ubique Systems SK 
s.r.o.(Dolné Hony Nitra, 
Nitra, 94901)

Ing. Vladimira Gondekova (, e-mail: 
gondekova@smartup.sk)

za mesiac (od 
2200) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Kontrola pripojenia zariadenia  
- Konfigurácia zariadení  
- Overenie hlavných údajov - model zariadenia, krok trasy, vstupné / výstupné rozhranie  
- Koordinácia s tímom infraštruktúry, výrobcom liniek, PTME počas uvedenia do 
prevádzky  
- Testovanie a validácia definovaných funkcií MES na každej úrovni stanice / funkcie.  
- Koniec k ukončeniu testovania riešenia MES  
- Optimalizácia výkonu - Kepware OPC, Cimplcity  
- Podpora počas tvorby Ghost Build a UAT  
- Ukončenie uvedenia do prevádzky pod a plánu projektu

Industrialisation 
Engineer (1) Bourbon Automotive 

Plastics Nitra s.r.o. v 
skratke Bourbon AP 
Nitra s.r.o.(Čab 280, 
Nové Sady, 95124)

PaedDr. Alica Kudlacova, PhD. 
(tel.: +421377921118, e-mail: 
alica.kudlacova@plastivaloire.com)

za mesiac (od 
1850) Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; We are looking for a high technical skilled specialist who is able 
to lead the complete process of implementation of new single-purpose assembly machine 
in our company. Your main responsibilities would be to define the production concept of 
machine for concrete purpose according to customers requirements. For this position we 
expect from you to have overall overview of the design, production, assembly and 
launching of the single-purpose machines.  
  
Main tasks:  
• Giving proposals and development of single purpose assembly machines according to 
clients requirements (e.g. concept definiton, approve the technical documentation, 
support and cooperation with the supliers)  
• Project management of the whole development process (demand, calculation, technical 
specification, time schedule, cost)  
• Selection and management of suppliers  
• Transfer and implementation of processes in our plant  
• Communication with suppliers in terms of setting up of conditions of machine 
producing and whole cost for the project  
• Personal contact with suppliers – mostly in Slovakia  
• Cooperation with other department in Slovakia and France  
• Overall overview of the design, production, assembly and launching of the machine  
• Coordination of all phases of the project and following of final tests coordination  
• Technical improvements of current processes, active use of the lean methods/tools  
• Design control systems to minimize project issues
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vzdelanie

Požad. 
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Inšpektor kvality 
(2)

JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Mária Cíbiková (tel.: 
+421904646665, e-mail: 
maria.cibikova@jalcoeurope.com)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola LCD panelov   
- testovanie   
- nahadzovanie údajov do počítača   
- vizuálna kontrola  
- možnosť práce na dohodu

Inšpektor senior 
(  zdvíhacích 
zariadení ) (1)

TÜV SÜD Slovakia 
s.r.o.(Coboriho  2, Nitra, 
94901)

Mgr. Gabriela Majerníčeková (tel.: 
+421248291208, e-mail: 
gabriela.majernicekova@tuv-sud.sk)

za mesiac (od 
1800) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - posudzovanie projektových dokumentácií  
- vykonávanie prehliadok, riadenie, vyhodnocovanie alebo vykonávanie  úradných 
skúšok a iných skúšok na vyhradených  zdvíhacích zariadeniach  
-  výkon činností technického dozoru investora – člen tímu za profesiu zdvíhacie 
zariadenia  
-  výkon činností posudzovania technických zariadení / zdvíhacích – pod a požiadaviek 
zákazníka  
- ostatné činnosti pod a pokynov nadriadeného

Inštalatér (2) V.I.Trade 
s.r.o.(Novozámocká 102, 
Nitra, 94905)

Ing. Lucia Kocmanová (tel.: 
+421905321467, e-mail: 
lucia.kocmanova@vit.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - demontáž, montáž a opravy vnútorných a vonkajších rozvodov 
vody, plynu, kanalizácie,  
- rekonštrukcie kotolní, domových a výmenníkových staníc tepla,  
- potrubné rozvody,  
- inštalácie kotlovej techniky a zariadenia,  
- izolačné práce,  
- inštalácia zariaďovacích predmetov.

Inštalatér (5) EDYMAX Personal 
Management a. 
s.(Novozámocká 102, 
Nitra, 94905)

Jana Šabíková (tel.: 
+421907759064, e-mail: 
jsabikova@edymax.com)

za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; dodávka, montáž, rekoštrukcie a výmeny rozvodov vody, plynu, 
kanalizácie, kúrenia, meračov, technologických celkov.

Inštalatér - vodár 
(1) Službyt Nitra, 

s.r.o.(Janka Krá a 122, 
Nitra, 94901)

Daniela  Švolíková (tel.: 
+421376922181, e-mail: 
piterkova@sluzbyt-nitra.sk)

za hodinu (od 
4,68)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; vodoinštalatérske práce v objektoch spravovaných spoločnosťou 
Službyt Nitra, s.r.o. ( bytové a nebytové priestory)
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Inžinier kvality 
pre zhodu 
materiálu (1)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
1278) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 1) Činnosti súvisiace s reportingom materiáloveho zloženia 
komponentov a výrobkov  
2) Práca v databázach RoHS, REACH, Conflict Minerals, SCIP a i.  
3) Príprava deklarácií materiálového zloženia výrobkov  
4) Spoluúčasť pri zavádzaní nových výrobkov, komponentov, analýza a zabezpečovanie 
súladu  
7) Odborná spolupráca s ostatnými úsekmi pri činnostiach súvisiacich so zložením 
komponentov, výrobkov a použitím chemických látok pri procese osádzania dosiek 
plošných spojov.  
8) Komunikácia s dodávate mi, zákazníkmi a inými stranami oh adne materiálového 
súladu  
  
PRÁVOMOCI pracovnej pozície:  
1) Priama komunikácia s dodávate mi a tretími stranami v súvislosti s chemickým 
zložením výrobkov a komponentov a deklarácií ich súladu s medzinárodnými štandardmi 
elektrotechnického priemyslu  
2) V prípade ohrozenia zhody materiálu zastavenie výroby  
3) Informovať o stave a potrebách na pracovisku  
4) Iniciovať a predkladať návrhy na zlepšenia v rôznych oblastiach  
  
ZODPOVEDNOSTI:  
1) Za súlad materiálového zloženia komponentov, chemických látok a výrobkov s 
požadovanými štandardmi  
2) Za riadenie, nahrávanie a udržiavanie aktuálnych informácií o použitých materiáloch v 
databázach.  
3) Za sledovanie legislatívnych požiadaviek na materiály a ich implementáciu do 
procesov v rámci spoločnosti  
4) Za riadenie procesu materiálovej zhody výrobkov pod a požiadaviek medzinárodných 
štandardov RoHS, Reach, Conflict Minerals a i.

Izolatér (2) BERTMAN s.r.o.(Pereš 
840, Cabaj-Čápor, 
95117)

Ing. Marián  Mikula (tel.: 
+421905374001, e-mail: 
silvia.grznarikova@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práce realizované v stavebnej sfére, montáž priemyselnej izolácie

Izolatér (4) BOMIF, 
s.r.o.(Zlievarenská 1, 
Nitra, 94905)

Ing. Peter Boor (, e-mail: 
peterboor@centrum.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž rôznych druhov izolácií proti teplu, chladu, vlhku, hluku, 

otrasom a chemickým vplyvom.
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pracoviska)
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Požadované 
vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Izolatér stavieb 
(20)

MEDIDERMA spol. s 
r.o.(Dlhá 118, Nitra, 
94901)

Miroslav Kúth (tel.: 
+421907671672, e-mail: 
mediderma@mediderma.sk)

za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zhotovovanie hydroizolácií stavieb technológiou EPDM, 

(prípadne aj TPO a FPO), prípravné práce k realizácii stavieb a uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, pracovník s certifikátom o zaškolení pre prácu s technológiou EPDM 
(prípadne aj TPO a FPO pre hydroizoláciu stavieb).

Junior 
controller/
asistent divízneho 
riadite a (1)

Petit Press, a.s.(X x, 
Nitra, 94901) Milan Mokráň (tel.: 

+421915912853)

za mesiac (od 
1200) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyhodnocovanie efektívnosti, ziskovosti jednotlivých úsekov, 
produktov a činností  
- analýzy, porovnávanie skutočnosti na plány  
- sledovanie a analýza hospodárenia jednotlivých stredísk, vypracovávanie analýz  
jednotlivých druhov výdavkov, kontrola nákladovosti  
- tvorba interných plánov  
- prevádzka – nájomné zmluvy, vozový park, skladové hospodárstvo, registračné 
pokladnice  
- reporty a analýzy  
- mesačný reporting HR nákladov, sledovanie nákladov na plán  
- výpočet ukazovate ov KPI  
*** Miesto výkonu práce je Nitra

Junior technológ 
materiálov (1)

JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Kontrola a údržba zariadení pre sušenie materiálov  
- Riadenie materiálového toku vo výrobe pod a výrobného plánu  
- Riadenie technologického odpadu vo výrobe   
- Zodpovednosť za príjem a výdaj materiálov do výroby, riadenie   
        drveného materiálu vo výrobe,  
-  riadenie materiálového toku vo výrobe

Kaderníčka (1) Salón Play 
s.r.o.(Petzwalova 550, 
Nitra, 94911)

Ing. Patrícia Slamková (tel.: 
+421911691631, e-mail: 
slamkova.salonplay@gmail.com)

za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Pánske dámske a detské kaderníctvo
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Klientsky 
poradca - Nitra 
(2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group(Farská  
30, Nitra, 94901)

Daniela Jelenáková (, e-mail: 
jelenakova@koop.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Láka Vás práca vo finančnom poradenstve?  
Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas?  
Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného 
zamestnávate a?   
Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
  
Vašou úlohou bude:  
• vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Kontrolór / ka 
kvality 
automobilových 
dielov v Nitre 
(10)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
hony 1, Lužianky, 
94901)

Ingrid  Filčáková (tel.: 
+421917465632, e-mail: kosice@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
905)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Do automobilového priemyslu v Nitre príjmeme na oddelenie 
kvality kontrolóra/ku s praxou .  
  
Práca na TPP.  
Po 3 - 4 mesiacoch možný prechod pod kmeň

Konštruktér - 
Senior (5)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Konštruovanie mechanických, hydraulických a pneumatických 
častí jednoúčelových strojov a zariadení ( v oblasti personalizačnej techniky, solárneho 
odvetvia, elektromobility )  
- Príprava konštrukčnej dokumentácie (návrh materiálov, výkresy, postupy konštrukcie)  
- Analýza a kontrola navrhnutých konštrukčných riešení  
- Návrh modulov a jednotlivých častí v 2D a 3D  
- Komunikácia s kolegami z iných pobočiek  
- Riešenie možných problémov pri vytváraní konštrukcií
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Koordinátor 
logistiky (1)

UDENCO s.r.o.(Pri 
Jelšine  3A, Nitra, 
94901)

Ing. Erika Radošická (, e-mail: 
erika.radosicka@udenco.com)

za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; • Samostatné vykonávanie logistických operácií na pridelených 
projektoch v rámci systému a v súlade s pokynmi zamestnávate a  
• Vykonávanie prijatia a registráciu výh adov zákazníckych objednávok, prijatie a 
potvrdzovanie objednávok zákazníkov včítane spracovania plánov dodávok v databáze v 
súlade s postupmi a pokynmi zamestnávate a na zverený projekt  
• Plánovanie, objednávanie, kontroling dodávania a príjem materiálu a tovarov na 
zverený projekt a komunikácia s dodávate mi v súlade s postupmi a pokynmi 
zamestnávate a  
• Plánovanie výroby, otváranie a uzatváranie výrobných príkazov v systéme a denné 
sledovanie prebiehajúcej výroby včítane komunikácie s ostatnými internými a externými 
súvisiacimi subjektmi  
• Plánovanie, objednávanie a kontroling realizácie výrobných služieb a dodávok 
polovýrobkov a finálnych výrobkov od interných a externých dodávate ov na zverený 
projekt  
• Uzatváranie a realizácia výdajok (zmena stavu materiálu na výrobok) polovýrobkov a 
výrobkov  
• Riadenie súvisiacej colnej a špedičnej administratívy pri zahraničnom obchode na 
zverený projekt  
• Organizácia prepravy materiálu, polovýrobkov, hotových výrobkov a tovarov   
• Vykonávanie inventúry zásob, doh adávanie rozdielov, optimalizácia a odsúhlasovanie 
inventarizačných stavov materiálu, polovýrobkov, výrobkov a tovarov  
• Sledovanie, vyhodnocovanie a kontinuálne zefektívňovanie nákladovosti prideleného 
projektu  
• Vedenie logistickej evidencie v informačnom systéme a reporting údajov a analýz pod a 
postupov a pokynov zamestnávate a  
• Logistické zabezpečenie riešenia dodávate ských a zákazníckych reklamácií

Koordinátorka 
predajne - 
predavačka Nitra 
a okolie (1)

Emília Halvelandová  
HSH(Dlhý rad 162, 
Ve ké Zálužie, 95135)

JUDr. Eva Bernáthová (tel.: 
+421944085004, e-mail: 
e.bernathova@hsh.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinátor/ka predaja a predavač/ka na predajni Kura 

krá ovské. Predaj nadštandardne kvalitného a zdravého mäsa a potravín slovenského 
pôvodu.

Krupiér živej hry 
(4)

CBG MR, spol. s 
r.o.( Akademická  1/A, 
Nitra, 94901)

Mária  Surovcová (tel.: 
+421918115405, e-mail: 
msurovcova@casinoadmiral.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha živej hry v kasíne. Kontakt s klientmi, komunikatívnosť 

a príjemné vystupovanie.
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Kuchár (1) DAMATE, s. r. 
o.(Če adice 30, Če adice, 
95103)

Mgr. Dávid  Czako (tel.: 
+421902709951, e-mail: 
damate@damate.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme kuchára/pizzéra, ktorý bude mať na starosti prípravu 
pízz (obkladanie, vypekanie) prípadne cestovín, šalátov a rizot, pod a dohody, ktorá 
pracovná pozícia bude uchádzačovi viac vyhovovať. Je však nutné mať aj skúsenosti s 
vypekaním pizze. Ak máš záujem, ozvi sa, náš skúsený tím ťa všetko čo potrebuješ vedieť 
naučí a zaškolí.

Kuchár (1) Grand Gastro 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Renáta Kováčová (tel.: 
+421907341696, e-mail: 
galanta@dobrevarime.sk)

za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Do prevádzky závodného stravovania v Nitre h adáme skúseného 
a ochotného kuchára s atraktívnou pracovnou dobou iba cez týždeň.  
  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  
- Organizovať činnosť ostatných zamestnancov pri výrobe a výdaji jedál.  
- Vyrábať a vydávať pokrmy.  
- Pri výrobe pokrmov a nápojov postupovať pod a zásad správnej výrobnej praxe.  
- Dodržiavať záväzné receptúry a normy výroby pokrmov a nápojov.  
- Zabezpečovať výrobu jedál a nápojov pri dodržaní technologických postupov a 
hygienických požiadaviek.  
- Aranžovať pripravované pokrmy a klásť vysoký dôraz na estetickú stránku pokrmov.  
- Degustovať hotové pokrmy.  
- Zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením.  
- Zabezpečovať dodržiavanie správneho skladovania surovín a hotových jedál.  
- Kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny a hygienických požiadaviek zamestnancami.  
- Zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia, pracovných plôch, náradia a súvisiacich 
prevádzkových priestorov.  
- Spolupracovať na inventúrach tovaru v sklade.  
- Podie ať sa na udržiavaní HACCP v zmysle platnej dokumentácie.  
- Spolupracovať na udržiavaní prevádzkového poriadku.  
- Prijímať a posudzovať reklamácie, podávať návrhy na riešenie reklamácií.  
- Viesť predpísanú evidenciu a záznamy.  
- Podie ať sa na príprave jedálneho lístka.  
- Rešpektovať a plniť pokyny nadriadeného pracovníka.

Kuchár (1) Liečebno - výchovné 
sanatórium, 
Mojmírovská 70, Po ný 
Kesov(Mojmírovská 70, 
Po ný Kesov, 95114)

PhDr. Jana Jančovičová (tel.: 
+421377787121, e-mail: 
riad.lvs.polnykesov@gmail.com)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár- príprava a výdaj jedla v školskej jedálni
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Kuchár (1) NITRAVA, Zariadenie 
sociálnych služieb 
Nitra(Železničiarska č. 
52, Nitra, 94901)

Alena Urbanová (tel.: 
+421376522016, e-mail: 
nitrava.personalne@zssnitrava.sk)

za mesiac (od 
801,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná príprava varených pokrmov v kolektíve kuchárov a 

pomocných kuchárov v zariadení sociálnych služieb.

Kuchár (2) H a B Trade 
s.r.o.(Akademická 1/A, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh Duong Thanh, PhD. (tel.: 
+421907747747, e-mail: 
info@pandarestauracia.eu)

za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (2) Špecialka s.r.o.(Janka 
Krá a 4, Nitra, 94901)

Marek Lenický (tel.: 
+421911725249, e-mail: 
pkonitrainfo@gmail.com)

za hodinu (od 
4,25)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; práce v kuchyni

Kuchár (3) Radovan Daliman - 
vykopeme.eu(Sila 68, 
Nové Sady, 95124)

Radovan  Daliman (tel.: 
+421911462752, e-mail: 
info@stianocafe.sk)

za mesiac (od 
1000) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál a pizze z našej ponuky.

Kuchár (4) Agronov Nitra, spol. s 
r.o.(Farská ulica 84, 
Horné Lefantovce, 
95145)

Jozef Ďuriš (, e-mail: 
oprsal.igor@gmail.com)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) H+L LUŠŇÁK, spol. s 

r.o.(Cabaj - Čápor 1048, 
Cabaj-Čápor, 95117)

Ing. Martina Kozárová (tel.: 
+421911639708, e-mail: 
info@salas-cabaj.sk)

za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár - Sushi 
bar a Asian 
restaurant (2)

BTR TRADE, spol. s 
r.o.(Bratislavská 5, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh DUONG THANH, PhD. 
(tel.: +421907747747, e-mail: 
panda@pandainn.eu)

za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - varenie ázijských jedál a príprava sushi.

Kuchár - Sushi 
bar a Asian 
restaurant (2)

BTR TRADE, spol. s 
r.o.(Štefánikova  50, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh DUONG THANH, PhD. 
(tel.: +421907747747, e-mail: 
panda@pandainn.eu)

za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - varenie ázijských jedál a príprava sushi.

Kuchár - sushi 
bar a ázijská 
reštaurácia (2)

H B Trade, spol. s 
r.o.(Štefánikova  50, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh DUONG THANH, PhD. 
(tel.: +421907747747, e-mail: 
panda@pandainn.eu)

za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Variť ázijské jedlá a robiť sushi.
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Kuchár - Ázijské 
Bistro PANDA 
(2)

BTR TRADE, spol. s 
r.o.(Štefánikova  50, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh DUONG THANH, PhD. 
(tel.: +421907747747, e-mail: 
panda@pandainn.eu)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár - Ázijské 
Bistro Panda (2)

H B Trade, spol. s 
r.o.(Akademická 1/A, 
Nitra, 94901)

Ing. Binh DUONG THANH, PhD. 
(tel.: +421907747747, e-mail: 
panda@pandainn.eu)

za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár - varenie ázijských jedál a príprava sushi.

Kuchár - 
špecialista na 
ázijskú, 
vietnamskú 
kuchyňu (6)

DH Invest, s. r. o.(Farská 
1315/41, Nitra, 94901) Ing. Denis Čupar (tel.: 

+421908662440, e-mail: 
charm.nitra@gmail.com)

za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava pokrmov z juhovýchodnej Ázie, aranžovanie jedla a 
kontrola kvality.

Kuchár, 
kuchárka (1)

Stredná odborná škola 
veterinárna, Drážovská 
14, Nitra(Dražovská 14, 
Nitra, 95012)

Eva Máčiková (, e-mail: 
macikova@sosvetnr.sk)

za mesiac (od 
665,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; varenie hlavných jedál...   
príprava raňajok, obedov, večerí ......

Kuchár/kuchárka 
(1)

Základná škola, 
Cabajská 2, 
Nitra(Cabajská 2, Nitra, 
94901)

Mgr. Dana Rapavá (, e-mail: 
zscabajska@zscabajska.sk)

za mesiac (od 
730)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Lead Process 
Engineer (1)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Zuzana Podolanová (, e-mail: 
inabor@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1834) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; * Application of Lean Manufacturing and Design principles.  
* Attend programme meetings at all levels and present where applicable.  
* Feasibility of all designs to suit manufacturing build requirements – Design for 
Assembly (DFA).  
* Build process strategy for manufacturing.  
* Planning, developing and implementation of all written Processes for manufacturing.  
* Planning, developing and implementation of all tooling, jigs and fixtures for 
manufacturing.  
* Supplier selection and vendor management.  
* Process Capability of all processes and equipment, including Dimensional * 
Management applications.  
* Quality Planning and Analysis for Manufacturing.  
* Involvement in the departments work through development and monitoring of timing 
plans.  
* Ensure adherence to Integrated Production System (IPS) deliverables.  
* Manage technical issues and escalate where appropriate.  
* Contribute in the development and submission of departmental responses to product 
letters etc.  
* Support and lead virtual build events, raising and managing issues where appropriate.  
* Support physical builds at Assembly Plant locations, raising and managing issues 
where appropriate.  
* Undertake any other work as directed by their line manager in connection with their job 
as may be requested from time to time.

Lekár (4) DC MEDICAL 
s.r.o.(Štefánikova trieda 
61, Nitra, 94901)

Ing. Tímea Lukšová (tel.: 
+421948798537, e-mail: 
luksova@dermacenter.sk)

za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - realizáciu príslušnej liečby  
- konzultáciu s pacientmi  
- vedenie zdravotných záznamov  
- spoluprácu s odbornými lekármi

Lekár - absolvent 
(1)

Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.(Kláštorská 
134, Nitra, 94988)

Mária Vargová (tel.: 
+421376941270, e-mail: 
vargova@snzobor.sk)

za mesiac (od 
1369) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej 
odbornej kvalifikácie,  
- vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti.
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Lekár po 
absolvovaní 
spoločného 
internistického 
kmeňa (1)

Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.(Kláštorská 
134, Nitra, 94988)

Mária Vargová (tel.: 
+421376941270, e-mail: 
vargova@snzobor.sk)

za mesiac (od 
1620) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej 
odbornej kvalifikácie,  
- vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti,  
- vykonávanie pohotovostných služieb .

Lekár špecialista 
- klinický onkológ 
(1)

Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.(Kláštorská 
134, Nitra, 94988)

Mária Vargová (tel.: 
+421376941270, e-mail: 
vargova@snzobor.sk)

za mesiac (od 
2512) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva liečebnú, diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť 
lekára na  oddelení klinickej onkológie.

Lekár, lekár 
psychiater (1) Psychiatrická nemocnica 

Ve ké Zálužie(Rinok 
334, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár, lekár psychiater na psychiatrickom oddelení nemocnice.

Lešenár (20) INDUSTRIAL services, 
s.r.o.(Školská 919, 
Mojmírovce, 95115)

Monika Kováčová (tel.: 
+421918478063, e-mail: 
info@industrial-services.sk)

za mesiac (od 
4300)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a demontáž priemyselného lešenia LAYHER.

Lešenár (4) STAMAT SK 
s.r.o.(Pražská 2, Nitra, 
94901)

Ing. Tomáš Magyar (, e-mail: 
stamat@stamat.biz)

za hodinu (od 
10)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Linewalker (18) syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Mgr. Jana Turanová (, e-mail: 
jana.turanova@syncreon.com)

za mesiac (od 
1030)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Precízna kontrola liniek a stavu materiálu  
- Zabezpečenie bezproblémového chodu výroby a riadenie liniek z h adiska 
materiálového toku  
- Pravidelná komunikácia s nadriadenými na linkách v prípade výskytu problému pod a 
eskalačnej matice  
- Zodpovednosť za včasnú eskaláciu chýbajúceho materiálu  
- Riadenie urgentých dodaní materiálu na linku  
- Hlásenie a analýza chýbajúceho materiálu a (kittovacích) vozíkov pripravených pre 
výrobu  
- Komunikácia s výrobnou linkou oh adom chýbajúceho materiálu a s JLR zodpovednými 
oddeleniami  
- Zodpovednosť za úplny a presný stav vozíkov a materiálu na linkách  
- Vykonáva 5 S na linke  
- Investigácia materiálového toku na linkách a v sklade za pomoci informačného systému 
SAP  
- Zabezpečenie zmien v pôdoryse liniek a inžinierkych zmien, menenie štítkov na bodoch 
spotreby  
Zmennosť:  
- aktuálne na 7:45 hodinové zmeny 5 dní v týždni:  
06:00 -14:15  
14:15 – 22:30  
- v budúcnosti na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40-06:00

Maliar / Natierač 
oce ových 
konštrukcií (6)

DELTA EN PLUS 
s.r.o.(Sídlisko Lúky 
1231/90, Vráble, 95201)

Štefan Novosad (, e-mail: 
deltanovosad@gmail.com)

za mesiac (od 
3000)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Úprava oce ových konštrukcií - zábradlí, mostov, zábradlí pred 
povrchovou úpravou pieskovaním. Základný náter. Vonkajší náter.
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Manažér kvality 
(1)

Menzi Muck 
SLOVAKIA, 
a.s.(Hlohovecká 4, 
Lužianky, 95141)

Ing. Marián  Červeňanský (, e-mail: 
mcr@menzimuck.sk)

za mesiac (od 
2000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; - zodpovednosť za príjem tovaru a výstupnú kontrolu a ich 
dokumentáciu,  
- definovanie a organizácia kontrolných meraní a ich frekvencie,  
vykonávanie kontrolných meraní a kontrola kvality výrobkov pod a predpísaných noriem,  
- vypracovávanie skúšobných protokolov, kontrolných špecifikácii, kvalitatívnych 
znakov, správ o skúške prvej vzorky, výstupných kontrol,  
- podpora pri náhodnej kontrole v priebehu výrobného procesu,  
- sledovanie situácie v prípade chybných dielov, iniciovanie zmien,  
- prijímanie reklamácii, dôkladné preverenie, vyriešenie prípadne definovanie a 
zavedenie opatrení a ich dokumentácia,  
- vedenie vývozných tabuliek a ich evidencia,  
- prijímanie reklamácii a ich postúpenie,  
- zodpovednosť za zhotovenie protokolov zabezpečenia kvality, správ o skúške,  
- komunikácia s vedúcim výroby, majstrami, oddelením konštrukcie, oddelením 
technickej prípravy výroby,  
- poučenie pracovníkov v súvislosti s dodržiavaním kvality na pracovisku,  
- príprava pre certifikáciu ISO 9001:2008

Manipulant EPS 
(3)

JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečiť prísun a odsun materiálu na paletách pod a 

požiadaviek   
        výroby, odsun hotových výrobkov do sušiarne  
- Vizuálna kontrola vyrobeného tovaru  
- Zabezpečiť operátorom dostatočné množstvo palety a obalového   
        materiálu k lisu  
- Sledovanie doby sušenia  
- Správne vypĺňať etikety na palete  
- Ostatné práce pridelené nadriadeným
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Názov profesie 
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vzdelanie

Požad. 
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Manipulant na 
čerpacej stanici 
Nitra 1, Dolné 
Hony  (PP) (1)

REAL - K, s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Bc. Anna Gubová (tel.: 
+421911288009, e-mail: 
kariera@real-k.sk)

za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluhovanie palivových stojanov na čerpacích staniciach, 
napomáhanie s načerpaním pohonných hmôt do motorových vozidiel  
- účtovanie pohonných hmôt, služieb a doplnkového sortimentu prostredníctvom 
registračnej pokladne a platobného terminálu  
- preberanie a dokladanie tovaru do regálov a druhotných predajných priestorov 
dodržiavaní zásady FIFO  
- zodpovednosť za hotovosť v pokladni, prepočítanie, odovzdávanie dennej tržby a 
uskutočnenie dennej uzávierky  
- dodržiavanie prísnych bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení   
- zodpovedne a presne pripraviť inventarizáciu tovarov a peňažných prostriedkov na 
odovzdanie nastupujúcej zmene  
- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku

Manipulant vo 
výrobe (1)

TEKMAR 
SLOVENSKO, 
s.r.o.(Vinárska 26, 
Lužianky, 95141)

Magdaléna Hunáková (, e-mail: 
magdalena.hunakova@tekmar.sk)

za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba cereálnych a funkčných tyčiniek, sypaných zmesí.

Marketingový 
pracovník (2)

MYBON s. r. 
o.(Piaritstická 2, Nitra, 
94901)

Kristína Holúbková (tel.: 
+421949137133, e-mail: 
nrpraca.marketing@gmail.com)

za hodinu (od 
3,6) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ste študentky alebo absolventky SŠ alebo VŠ? Ponúkame Vám 
dlhodobú prácu asistentky predaja. Školenie poskytujeme úplne ZDARMA. Možnosť 
začať pracovať ihneď alebo pod a dohody.V prípade spokojnosti ponúkame dlhodobú 
spoluprácu. Motivujúce finančné ohodnotenie od 3,60 Eur + bonusy. Odpracovať treba 
minimálne 2 dni v týždni. Vaše CV očakávame na našom e-
maily :nrpraca.marketing@gmail.com a po dôkladnom preštudovaní Vás budeme v 
krátkom čase kontaktovať.

Masér - Thajská 
masáž (2)

SUPA spa s. r. 
o.(Podzámska  894/11, 
Nitra, 94901)

Supa Mumthong (, e-mail: 
mumthongsupa@gmail.com)

za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Tradičná Thajská masáž
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Masér / Masérka 
thajskej masáže 
(2)

MISAP, 
s.r.o.(Wilsonovo 
nábrežie  164/94, Nitra, 
94901)

Anchalee Maharit (tel.: 
+421902424699, e-mail: 
info@misap.sk)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Masér/ka 
thajských masáží 
(4)

Aisawan s.r.o.(Fraňa 
Mojtu  16, Nitra, 94901)

Matúš Mečár (, e-mail: 
aisawansk@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Tradičné thajské masáže.

Masérka - 
originálnych 
thajských masáží 
(4)

Anessa, s.r.o.(Kupecká 
6, Nitra, 94901)

Ing. Ivan  Pavlík (tel.: 
+421903422997, e-mail: 
i.pavlik@hotmail.com)

za mesiac (od 
696)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Thajské originálne masáže.

Masérka - 
originálnych 
thajských masáží 
(4)

Anessa, s.r.o.(Kupecká 
6, Nitra, 94901)

Ing. Ivan  Pavlík (tel.: 
+421903422997, e-mail: 
i.pavlik@hotmail.com)

za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Thajské originálne masáže.

Masérka 
thajských masáží 
(5)

Aisawan s.r.o.(Fraňa 
Mojtu  16, Nitra, 94901)

Matúš Mečár (tel.: +421902145836, 
e-mail: aisawansk@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Tradičné thajské masáže.

Materiál líder (3) JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Mária Cíbiková (tel.: 
+421904646665, e-mail: 
maria.cibikova@jalcoeurope.com)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Prijmeme do pracovného pomeru pracovníka na prípravu a 
spravovanie materiálu do LCD servis centra  
súčiastkami  
-manipulácia s materiálom a súčiastkami na opravu LCD panelov  
-príprava materiálu a súčiastok na opravu LCD panelov  
-skladové hospodárstvo  
- príjem, vedenie zásob a výdaj materiálu z materiálového skladu  
-objednávanie materiálu v internom systéme

Mechanik (5) Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
4,7)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž mechanických skupín stroja a zostáv pod a výkresovej 
dokumentácie  
- montáž pneumatických a hydraulických jednotiek  
- kompletizácia zostáv  
- testovanie  
- vyh adávanie chýb, ich analýzy a testovanie  
- práca v dvojzmennej prevádzke

Mechanik - 
montáž strojov 
(5)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
4,7)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - montáž mechanických skupín stroja a zostáv pod a výkresovej 

dokumentácie  
- montáž pneumatických a hydraulických jednotiek  
- kompletizácia zostáv  
- testovanie  
- vyh adávanie chýb, ich analýzy a testovanie  
- práca v dvojzmennej prevádzke
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Montážnik dosiek 
plošných spojov 
vo Vráb och (25)

Job Impulse 
s.r.o.(Hlavná 62, Vráble, 
95201)

Ľubomíra Borkovičová (tel.: 
+421948121244, e-mail: 
lubomira.borkovicova@job-
impulse.sk)

za mesiac (od 
620)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • osádzanie dosiek plošných spojov (práca v sede alebo v stoji)  
• balenie do krabíc, ahká mechanická montáž na základe výrobného plánu  
• testovanie na jednoduchých testovacích strojoch  
• kontrola komponentov pod a zoznamu  
• práca v trojzmennej prevádzke

Montážny 
pracovník (2) ŠVEC a SPOL., 

s.r.o.(Dvorčianska 59, 
Nitra, 94901)

Ing. Jana Vöröšváriová (tel.: 
+421908755770, e-mail: 
personalne@svecgroup.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - montážne práce   
- práca vhodnejšia pre mužov

Montážny 
pracovník (2) ŠVEC a SPOL., 

s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95217)

Ing. Jana Vöröšváriová (tel.: 
+421908755770, e-mail: 
personalne@svecgroup.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - montážne práce   

- práca vhodná pre mužov i ženy

Montážny 
pracovník (20)

MATADOR Automotive 
Vráble, 
a.s.(Novozámocká  
185/A, Nitra, 94905)

Mgr. Juliana Zaťková (tel.: 
+421918638088, e-mail: 
juliana.zatkova@sodecia.com)

za mesiac (od 
785)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha automatizovaných bodovacích zariadení alebo 
zváracích   
  poloautomatov a automatov.   
- Samostatná práca pod a jasných inštrukcií a postupov.   
- Pracuje pod a jasných inštrukcií a pod doh adom  zoraďovača zmenového   
  majstra.

Montážny 
pracovník (20) MATADOR Automotive 

Vráble, a.s.(Staničná 
1045, Vráble, 95212)

Ing. Lucia Kramárová (tel.: 
+421917105856)

za mesiac (od 
785)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha automatizovaných bodovacích zariadení alebo 
zváracích   
  poloautomatov a automatov.   
- Samostatná práca pod a jasných inštrukcií a postupov.   
- Pracuje pod a jasných inštrukcií a pod doh adom  zoraďovača zmenového   
  majstra.

Montážny 
pracovník (40) evo-servis sk, 

s.r.o.(Rapatská 898, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Richard Varadi (tel.: 
+421917900947, e-mail: 
evoservis2@gmail.com)

za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Montážny 
pracovník (50)

KONTRAKT 
s.r.o.(Hlavná 1792/58A, 
Vráble, 95201)

Ninoslav Pejčić (tel.: 
+421907636777, e-mail: 
kontraktsro@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Montážny 
pracovník (8)

FA.T CREATIVE 
s.r.o.(Hlavná 1795/58, 
Vráble, 95201)

Veronika Pavlíková (tel.: 
+421905158179, e-mail: 
pavlikova.sk@addaagency.eu)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v strojárskej výrobe.
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Montážny 
pracovník 
(operátor) 
elektrických 
zariadení (25)

SLUŽBA NITRA, 
s.r.o.(Pražská 33, Nitra, 
94901)

Erika Mészárosová (, e-mail: 
emeszarosova@sluzbanitra.sk)

za hodinu (od 
4,06)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Plní výrobné, pomocné a kontrolné úlohy v súlade s 

technologickými postupmi a pokynmi nadriadených.  
  
Plní úlohy smenového pracovníka výroby – ORK v rozsahu určenom nadriadených 
pracovníkov.  
  
Obsluhuje technologické zariadenia v súlade s návodom na obsluhu, technologickými a 
bezpečnostnými predpismi.  
  
S materiálmi a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese pracuje s súlade s 
technologickými postupmi a návodom na používanie.

Montážny 
pracovník 
(operátor) 
elektronických 
zariadení (25)

Proact People 
Slovensko, s.r.o.(Pražská 
33, Nitra, 94901)

Jozef Popluhár (, e-mail: 
popluhar@proactpeople.sk)

za hodinu (od 
4,06)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Plní výrobné, pomocné a kontrolné úlohy v súlade s 

technologickými postupmi a pokynmi nadriadených.  
  
Plní úlohy smenového pracovníka výroby – ORK v rozsahu určenom nadriadených 
pracovníkov.  
  
Obsluhuje technologické zariadenia v súlade s návodom na obsluhu, technologickými a 
bezpečnostnými predpismi.  
  
S materiálmi a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese pracuje s súlade s 
technologickými postupmi a návodom na používanie.

Montážny 
pracovník 
(operátor) 
elektronických 
zariadení (25)

SLUŽBA NITRA, 
s.r.o.(Pražská 33, Nitra, 
94901)

Erika Mészárosová (, e-mail: 
emeszarosova@sluzbanitra.sk)

za hodinu (od 
4,06)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Plní výrobné, pomocné a kontrolné úlohy v súlade s 

technologickými postupmi a pokynmi nadriadených.  
  
Plní úlohy smenového pracovníka výroby – ORK v rozsahu určenom nadriadených 
pracovníkov.  
  
Obsluhuje technologické zariadenia v súlade s návodom na obsluhu, technologickými a 
bezpečnostnými predpismi.  
  
S materiálmi a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese pracuje s súlade s 
technologickými postupmi a návodom na používanie.
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Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (100)

JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - orezávanie a opracovávanie plastových výliskov,   

- vizuálna kontrola,   
- lepenie malých častí a ochrannej fólie,  
- feltovanie,  
- balenie

Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (20)

DN Group s. r. 
o.(Hlavná 1792/58, 
Vráble, 95201)

Norbert Kováč (tel.: 
+421910665991)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha, nastavovanie robotov a strojov, údržba strojov a 

zariadení na   
  montážnej linke  
- príprava a zaznamenávanie technických špecifikácií a nastavení v súlade s   
  požiadavkami na výrobok

Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (30)

MC POWER, 
s.r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Mgr. Daniel  Varganin (tel.: 
+421903034121, e-mail: 
varganin@mc-power.sk)

za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - znalosť čítania výkresovej dokumentácie  
- montáž ko ajových zariadení  
- montáž na základe výkresovej dokumentácie

Montážny 
pracovník 
elektrických a 
elektronických 
zariadení (25)

Proact People 
Slovensko, s.r.o.(Pražská 
33, Nitra, 94901)

Jozef Popluhár (, e-mail: 
popluhar@proactpeople.sk)

za hodinu (od 
4,06)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Plní výrobné, pomocné a kontrolné úlohy v súlade s 

technologickými postupmi a pokynmi nadriadených.  
  
Plní úlohy smenového pracovníka výroby – ORK v rozsahu určenom nadriadených 
pracovníkov.  
  
Obsluhuje technologické zariadenia v súlade s návodom na obsluhu, technologickými a 
bezpečnostnými predpismi.  
  
S materiálmi a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese pracuje s súlade s 
technologickými postupmi a návodom na používanie.

Montážny 
pracovník 
odvetraných 
fasád, konštrukcií 
(4)

KORP spol. s 
r.o.(Čajkovského 18, 
Nitra, 94911)

Ing. Boris Žitný, PhD. (, e-mail: 
obchod@obchod.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Montážne a stavebné práce pri realizácií odvetraných fasád a 
ahkých hliníkových a drevených konštrukcií..
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Montážny 
pracovník v 
automobilke v 
Nitre (30)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Mgr. Alena Galčíková (tel.: 
+421915663240, e-mail: 
namestovo@e-personal.eu)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsadzované pracovné miesta u popredného zahraničného 
producenta automobilov s výrobou na Slovensku.   
  
- práca na výrobnej linke, pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov.   
- obsadzované pozície výrobnej prevádzky: montáž, karosáreň...  
  
Pracovná pozícia operátor/ka výroby je vhodná aj pre tých, čo nemajú skúsenosti s 
prácou v automobilovom priemysle, avšak prax je výhodou.

Montážny 
pracovník v 
strojárskej 
výrobe (5)

MOTIVE, s.r.o.(Levická 
7, Nitra, 94901)

Michal Barto (tel.: +421905416533, 
fax: +421905416533, e-mail: 
motive@motivesk.ru)

za mesiac (od 
650) Neukončené 

základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola oprava balenie manuálne skladanie výrobkov v 
automotive.

Murár (1) AB - STAV, s.r.o.(Malý 
Cetín 157, Malý Cetín, 
95107)

Ján Hlinka (tel.: +421903714853, e-
mail: david.borbely@ab-stav.sk)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: 04.06.2021 ; Príprava malty, betónu a úprava murarského materiálu. 
Murovanie stien.   
Zhotovovanie a príprava omietok. Pomocné práce na stavbe.

Murár (1) Housing 
s.r.o.(Urbánkova 651/2, 
Nitra, 94901)

Ing. Milan Hajduk (tel.: 
+42194555977, e-mail: 
housingsro@gmail.com)

za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zatep ovanie budov, murárske práce, stavebné práce, pomocné 
stavebné práce, rekonštrukcie, lepenie obkladov a pokládka dlažby, montovanie sanity, 
osadenie vodárenskeho potrubia.

Murár (1) JOMAKSTAV, 
s.r.o.(Košická 5, Nitra, 
94901)

Marian Kravar (tel.: 
+421905179384, e-mail: 
jomakstav@jomakstav.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce na stavbách v Nitre.

Murár (10) Strong Business group s. 
r. o.(Mostná 13, Nitra, 
94901)

Martyniuk Serhii (tel.: 
+421917860757, e-mail: 
martinyuk627@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pozícia murár bude zodpovedná za prípravu stavebných 

materiálov, výstavbu, prerábanie a zatep ovanie, rezanie a skracovanie tehál, panelov, 
muriva a ostatné súvisiace činnosti. Bude zodpovedná za odborné a pomocné práce pri 
výstavbe budov a prerábaní interiérov a pri všetkých ostatných stavebných činnostiach.

Murár (25) MONT BOSS, 
s.r.o.(Novozámocká 67, 
Nitra, 94905)

Mgr. Marcela Kálnová (tel.: 
+421903215029, e-mail: 
mont.boss.sro@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 4 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár (3) SCON s.r.o.(Hlavná  
646, Kolíňany, 95178)

Monika Jančová (tel.: 
+421915780653, e-mail: 
monika.jancova@scon.sk)

za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce na stavbách.
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Murár (4) Novosedlík, spol. 
s.r.o.(Stavby 
zamestnávate a v okrese 
Nitra 01, Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za hodinu (od 
5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - zhotovovanie stavebných konštrukcií murovaním a 
betónovaním  
- vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami  
- zhotovovanie jednovrstvových omietok cementových a vápenocementových, hladených 
oce ovým hladítkom, štukových omietok, omietky zo špeciálnych omietkových zmesí , 
realizovaných ručne alebo strojovo  
- vymurovanie muriva od jednoduchých po zložité konštrukcie, vrátane rozmiešavania a 
zakladania všetkých druhov muriva pod a stavebných výkresov  
- montáž stropov z keramických a železobetónových nosníkov a vložiek  
- montáž prekladov, betonáž poterov, zatep ovanie fasád

Murár (8) Szaru, spol. s 
r.o.(Fábryho 160/8 , 
Štitáre, 95101)

Rudolf Maťuš (, e-mail: 
Szaru.spol.s.r.o@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár - majster 
(2) JobforEU s.r.o.(Fraňa 

Mojtu 8, Nitra, 94901)
Milan Chňapek (tel.: 
+421905734983, e-mail: 
chnapek.m@gmail.com)

za hodinu (od 
6,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce zamerané na využívanie kameňa,  
obklady,  
dlažby,  
murovanie z kameňa,  
realizácia gabiónových múrov

Murár, tesár (5) Ing. Karol Filo  
Stavebno obchodná 
firma(Stračia 41, Nitra, 
94901)

Ing. Karol Filo (tel.: 
+421905382561, e-mail: 
stavebnafirmafilo@centrum.sk)

za mesiac (od 
2700)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom 
pohovore.  
  
Najskôr skúšobná doba 3 mesiace a po osvedčení sa, zmena pracovného pomeru pod a 
dohody so zamestnávate om.  
  
Prácu bude potrebné vykonávať v Nemecku - Mníchov.

Nastavovač CNC 
strojov (5)

Proact People 
Slovensko, s.r.o.(Pražská 
33, Nitra, 94901)

Jozef Popluhár (, e-mail: 
popluhar@proactpeople.sk)

za hodinu (od 
5,7)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Plní výrobné, pomocné a kontrolné úlohy v súlade s 

technologickými postupmi a pokynmi nadriadených.  
  
Plní úlohy smenového pracovníka výroby – ORK v rozsahu určenom nadriadených 
pracovníkov.  
  
Obsluhuje technologické zariadenia v súlade s návodom na obsluhu, technologickými a 
bezpečnostnými predpismi.  
  
S materiálmi a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese pracuje s súlade s 
technologickými postupmi a návodom na používanie.
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Nastavovač CNC 
strojov (5)

SLUŽBA NITRA, 
s.r.o.(Pražská 33, Nitra, 
94901)

Erika Mészárosová (, e-mail: 
emeszarosova@sluzbanitra.sk)

za hodinu (od 
5,7)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba, údržba a oprava prípravkov, zariadení, jednoúčelových 

strojných zariadení a pomôcok, ručnými nástrojmi a obrábacími strojmi.  
  
Výroba, zostavovanie, montáž a opravy lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem a 
ohýbacích nástrojov.  
  
Rysovanie priamok, tvarov, vzťažných bodov na kovových predmetoch, pre ďalších 
pracovníkov, ktorí ich budú ďalej obrábať, frézovať, brúsiť alebo inak opracúvať.  
  
Denne kontrolovať, čistiť, premazávať a udržiavať zverené stroje a zariadenia.  
  
Plniť súvisiace úlohy.  
  
Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy.  
  
Plniť všetky príkazy priamych nadriadených.  
  
Riadiť sa platným organizačným poriadkom spoločnosti.

Nastavovač a 
operátor - 
obsluha 
drevoobrábacích 
strojov (15)

SKIPPI Nitra, 
s.r.o.(Rapatská 898, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Ing. Monika Hrabinová (tel.: 
+421376592627, fax: 
+421376592626, e-mail: 
mhrabinova@skippi.sk)

za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a nastavovanie drevoobrábacích strojov - CNC strojov, 
práca s technickou dokumentáciou, s informačným výrobným systémom, paletovanie 
dielcov, príprava dielcov na balenie.

Nastavovač 
výrobných 
automatov (1)

TEKMAR 
SLOVENSKO, 
s.r.o.(Vinárska 26, 
Lužianky, 95141)

Magdaléna Hunáková (tel.: 
+421377723030, e-mail: 
magdalena.hunakova@tekmar.sk)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Technická podpora automatizovaných strojných zariadení  
• Nastavenie chodov baličiek a baliacich automatov  
• Včasné nastavenie zariadení cez touch panel  
• Prerábky na iný typ produktov  
• Kontrola stavu strojového zariadenia  
• Odstraňovanie najčastejších porúch
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Nákupca na úsek 
logistiky (1)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná  1797/62, 
Vráble, 95201)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

za mesiac (od 
1095)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme samostatného Nákupcu na úsek logistiky. Náplň práce 
je nasledovná:  
- jednou z k účových úloh je objednávanie chýbajúceho materiálu vo firemnom 
logistickom systéme  
- kontrola ceny a množstva na došlých faktúrach  
- riešenie prípadných reklamácií v súlade s firemnou politikou a platnou legislatívou  
- hodnotenie a komunikácia s dodávate mi  
- ostatné úlohy pod a pokynov a nariadení vedúceho oddelenia nákupu

Obchodno – 
projektový 
manažér (1)

ŠVEC a SPOL., 
s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95217)

Ing. Jana Vöröšváriová (tel.: 
+421908755770, e-mail: 
personalne@svecgroup.sk)

za mesiac (od 
2000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; • aktívne vyh adávanie, analýza a získavanie vhodných 
obchodných príležitostí pre oblasť automatizácie výroby a priemyselného čistenia 
ultrazvukom  
• spracovanie kalkulácií a tvorba cenových ponúk  
• prezentácia cenových ponúk zákazníkovi  
• príprava/pripomienkovanie a komunikácia zmluvných vzťahov s klientom  
• riadenie  vývoja produktov pre oblasť automatizácie výroby a priemyselného čistenia 
ultrazvukom v spolupráci s ostatnými útvarmi  
• riadenie konštrukcie produktov pre oblasť automatizácie výroby a priemyselného 
čistenia ultrazvukom   
• projektové riadenie realizácie zákaziek / produktov   
• riadenie projektového tímu konštruktérov, vývojárov, realizátorov  
• riadenie a organizácia servisu produktov  
• doh ad nad dodržiavaním zmluvných podmienok zákaziek / produktov  
• starostlivosť o zákazníkov a poskytovanie podpory  
• vyťaženie výrobných, vývojových a konštrukčných kapacít  
• spracovanie a evidencia podkladov k nákladov/výnosom zákaziek  
• vyhodnotenie ekonomiky zákaziek / produktov
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Obchodno-
marketingový 
pracovník pre 
odborný online 
portál (1)

ICOSA s.r.o.(Vodná 
1119/9, Nitra, 94901) Eva Ďurčovičová (, e-mail: 

plasticportal@plasticportal.eu)

za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme kolegyňu/kolegu pre internetový portál pre plastikársky 
priemysel www.plasticportal.eu, pôsobiaci v Českej a Slovenskej republike s dosahom i 
na zahraničné trhy. Tvoja náplň práce bude v dvoch oblastiach:   
  
1. On-line marketing  
- Aktualizácia webového obsahu (spracovanie dodaných podkladov a publikovanie na 
portáli s oh adom na SEO)  
- Písanie textov v slovenčine, češtine a angličtine  
- Optimalizácia pre vyh adávače (SEO)  
- Správa sociálnych sietí  
- Úprava fotografií  
  
2. Obchod  
- Komunikácia so zákazníkmi telefonicky a mailom, aj anglicky   
- Starostlivosť o existujúcich zákazníkov   
- Akvizícia nových zákazníkov

Obchodná 
zástupkyňa (2)

MYBON s. r. 
o.(Piaritstická 2, Nitra, 
94901)

Kristína Holúbková (tel.: 
+421949137133, e-mail: 
nrpraca.marketing@gmail.com)

za hodinu (od 
3,6) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa reklamou a obchodom 
h adá príjemnú, usmievavú kolegyňu/kolegu s chuťou pracovať a učiť sa nové veci.  
Naše požiadavky:  príjemné vystupovanie, spo ahlivosť, komunikatívnosť.  
Nášmu budúcemu zamestnancovi ponúkame školenie zdarma, zaujímavú prácu v 
mladom kolektíve, možnosť kariérneho rastu.  
Plat : dohoda/ TPP  , základ 3,60 € / hod. Pracovná ponuka je vhodnejšia pre uchádzača 
od 18 do 35 rokov.  Zárobok od 500 € pri 20tich dňoch 8 -hodinových dňoch práci  plus 
prémie. Zašlite nám čo najskôr Vaše CV a po dôkladnom preštudovaní Vás budeme v 
krátkom čase kontaktovať. Mail nrbrigady@gmail.com

Obchodný 
reprezentant (1)

BILLIK, spol. s 
r.o.(Priemyselná 4, 
Nitra, 94901)

Karol Billik (tel.: +421376522106, 
e-mail: billik@billik.sk)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodná činnosť. Ponuka, predaj tovarov, strojov, technológií.
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Obchodný 
vedúci, personal 
manager (3)

Ján Ciling(Vodná 21, 
Nitra, 94901)

Ján Ciling (tel.: +421908545609, e-
mail: jany.ciling@gmail.com)

za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Budovanie finančnej spoločnosti.  

- Efektívne vedenie, vzdelávanie a delegovanie systému práce.   
- Tvorba stabilného teamu.  
- Účasť na stretnutiach s obchodnými partnermi.  
- Zabezpečenie komplexných finančných služieb klientom.

Obchodný 
zástupca (1)

ORGANIX garden 
s.r.o.(Rastislavova 
1067/323, Lužianky, 
95141)

Beáta  Czaková (tel.: 
+421915997156, e-mail: 
czakova@organixgarden.sk)

za mesiac (od 
630)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - starostlivosť o zverených zákazníkov,  

- vyh adávanie nových kontaktov,  
- prijímanie, spracovanie a evidencia objednávok,  
- prezentácia produktov zákazníkom,  
- komunikácia s dodávate mi,  
- príprava a rozvoz tovaru,  
- samostatné plánovanie návštev

Obchodný 
zástupca pre 
zdravotnícky 
materiál (2)

Best Press 
s.r.o.(Beniakova  407/2, 
Nitra, 94901)

Jana  Varšo (, e-mail: 
jana.varso@gmail.com)

za mesiac (od 
1400)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - získavanie a oslovovanie nových potenciálnych zákazníkov,  
- komunikácia, starostlivosť a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov so 
zákazníkmi,  
- predvádzanie alebo prezentácia produktov, výrobkov, služieb,  
- vedenie obchodných rozhovorov, zisťovanie potrieb zákazníkov,  
- evidencia zákazníkov a ich objednávok,   
- obchodné cesty v rámci SR

Obkladač (10) Strong Business group s. 
r. o.(Mostná 13, Nitra, 
94901)

Martyniuk Serhii (tel.: 
+421917860757, e-mail: 
martinyuk627@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Obkladač vykonáva obkladačské práce, zhotovuje obklady a 

dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených obkladov v interiérových 
a exteriérových priestoroch.  
- Dokončuje stavebné práce v interiéroch a exteriéroch stavieb.  
- Dodržiava požadovanú kvalitu vykonaných prác.

Oblastný 
manažér (2)

Ing. Milan 
Turták(Štúrova  71/A, 
Nitra, 94901)

Ing. Milan Turták (tel.: 
+421905484893, e-mail: 
milan.turtak68@gmail.com)

za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná pozícia je spojená:  
- s vyh adávaním nových spolupracovníkov  
- ich zapracovaním  
- garanciou obchodných stretnutí  
- vedením vlastnej obchodnej skupiny.  
Vedenie porád, plánovania aktivít  a  obchodných stretnutí počas adaptácie a zaškolenia 
nových spolupracovníkov.   
Práca na DIČ.
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Oblastný 
manažér (2)

Klaudia 
Ladányiová(Chalupkova 
40, Vráble, 95201)

Ing. Klaudia Ladányiová (tel.: 
+421902657716, e-mail: 
klaudia.ladanyiova@brokeria.sk)

za mesiac (od 
2000) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň (druh) práce  
Pracuješ? Študuješ? Hladáš zmenu či možnosť privyrobiť si? Si na správnom mieste.  
  
Čaká ťa zaujímavá a podnetná príležitosť pre slovenskú spoločnosť, ktorá prináša 
možnosť na osobnostný a kariérny rast, nadštandardné platové ohodnotenie a benefity vo 
forme áut či dovoleniek.  
  
Prax a špeciálne vzdelanie nie sú potrebné stačí spraviť prvý krok.

Obrábač kovov 
(1)

NIKOV spol. s 
r.o.(Biovetská 32, Nitra, 
94905)

Mgr. Gabriela Haršániová (, e-mail: 
info@nikov.sk)

za hodinu (od 
6)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha sústruhu, brúsky na gu ato, brúsky na plocho   
- výroba dielcov na základe výkresovej dokumentácie   
- obsluha iných kovoobrábacích strojov (frézka, vŕtačka) výhodou  
- práce montážneho charakteru v oblasti nástrojov, prípravkov a foriem  
- práce súvisiace s nakládkou/vykládkou materiálu/hotových výrobkov  
- zabezpečenie kvality práce pod a výkresovej dokumentácie a ďalších činností 
vzťahujúcich sa na vykonávaný druh práce vyplývajúcej z organizačných smerníc 
spoločnosti

Obsluha  
zariadení na 
protikoróznu 
ochranu 
materiálov (1)

TESGAL, s.r.o.(Staničná 
502, Vráble, 95201)

Ing. Marián Orság (, e-mail: 
tesgal@tesgal.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečuje obsluhu linky.  

- Navesuje súčiastky na závesy pred povrchovou úpravou a zvesuje súčiastky zo závesov 
po povrchovej úprave a následne uloženie do prepraviek, gitterboxov.  
- Vizuálna kontrola dielov.  
- trojzmenná prevádzka, prípadne nepretržitá štvorzmenná prevádzka

Obsluha 
pestovate skej 
pálenice (1)

Ing. Vladimír Červený - 
LIEHOVAR(Kollárova 
56, Vráble, 95201)

Ing. Vladimír Červený (tel.: 
+421905644592)

za mesiac (od 
1100)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2021 ; 
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Obsluha strojov a 
zariadení (30)

PL Services Slovakia, s. 
r. o.(Svätoplukovo 
námestie 1/B, Nitra, 
94901)

Mgr. Dávid Bača (tel.: 
+421911969449, e-mail: 
david.baca@personalityhr.com)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - Obsluha strojov v Žarnovici so zabezpečenou 

dopravu zo Žiaru na Hronom!! Pozícia vhodná aj bez praxe  
  
Pre nášho klienta zaoberajúceho sa výrobou automobilových výrobkov obsadzujeme 
vo né pracovné miesta ako obsluha strojov a zariadení pre opracovanie automobilových 
hliníkových dielov prémiových značiek áut (AUDI, VOLSWAGEN, BMV)  
  
Náplň práce vo výrobe:  
- obsluha frézovacích, lisovacích a ohýbacích strojov a zariadení  
- odihlovať, zabrusovať produkty pod a zadania  
- kontrola kvality opracovávaného produktu  
- vedenie písomnej evidencie o výrobe.  
- dodržiavanie poriadku na pracovisku  
  
Plat: 739€ mesačne základný plat + príplatky za hluk + príplatky za poobednú zmenu + 
príplatky za prácu v noci + mesačné bonusy + bonus na dopravu + stravné lístky 3,83. 
Mzda v čistom je od 700€ + stravné lístky  
  
Práca je vhodná aj pre udí bez praxe, všetko zaučíme! Podmienka je znalosť práce s 
posuvným meradlom.  
  
Kontakt: správa alebo 0911 969 449

Obsluha strojov a 
zariadení - 
Nemecko (5)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 0800500808, e-
mail: nabor@projob.sk)

za hodinu (od 
13)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha stroja na výrobu betónových produktov (dláždice, 
palisády a pod.)  
- páskovanie / balenie vyrobených produktov  
- kontrola kvality produktov  
- Práca s počítačom  
- 13 Eur/h.

Opatrovate  / 
Opatrovate ka (2)

VINIČKY, Zariadenie 
sociálnych služieb 
Nitra(Považská 14, 
Nitra, 94911)

Ivana Bártová (tel.: +421 37 
6520857, e-mail: 
bartova@zssvinicky.sk)

za mesiac (od 
677,5)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská činnosť.

Opatrovate ka / 
Opatrovate  (1)

Spoločnosť Božieho 
Slova(Kalvária 3, Nitra, 
94901)

Mgr. Alena Lopašková (tel.: 
+421377769413, e-mail: 
alena.lopaskova@svd.sk)

za mesiac (od 
635)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 01.07.2021 ; Opatrovate ská starostlivosť o seniorov a osoby odkázané 
na pomoc druhých.
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Operátor (2) Nanogate Slovakia 
s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95201)

Ing. Miroslava Kováčová (tel.: 
+421377768552, e-mail: 
Miroslava.Kovacova@nanogate.co
m)

za hodinu (od 
4,53)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť Nanogate Slovakia s.r.o. h adá vhodných kandidátov 

do trvalého pracovného pomeru na miesto OPERÁTOR:  
- obsluha vstrekovacích strojov,  
- práca pod a pracovných postupov v 3-zmennej prevádzke.

Operátor (30) Max Green 
s.r.o.(Rapatská 898, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Dmytro  Lepjak (, e-mail: 
maxgreensro@gmail.com)

za mesiac (od 
625)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha drevoobrábacieho stroja.

Operátor CNC 
výroby (5)

Muehlbauer 
Technologies 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Ing. Michal Gašparovič (, e-mail: 
job@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
4,2)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha a nastavovanie CNC sústruhu  

- práca s riadiacim systémom Heidenhain  
- sústruženie na CNC  
- kontrola kvality výrobkov  
- jednoduchšie opravy

Operátor 
lisovania / 
zvárania (10)

DV, s.r.o.(Staničná 
1045, Vráble, 95212)

Nikola Vargová (tel.: 
+421905332206)

za mesiac (od 
785)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha lisov pod a inštrukcie zoraďovača.  

Obsluha bodovacích zariadení a závesných bodovačiek.  
Obsluha automatizovaných bodovacích zariadení alebo zváracích poloautomatov a 
automatov.

Operátor 
logistiky (Vodič 
VZV) (2)

Gestamp Nitra, s. r. 
o.(Cez panské 1332 11, 
Lužianky, 95141)

Monika Hainová (, e-mail: 
mhainova@sk.gestamp.com)

za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie VZV,   
- zásobovanie linky,   
- nákladka/výkladka kamiónov,   
- práca so scannerom,   
- nevyhnutné skúsenosti s vedením VZV z výrobného podniku,   
- platné osvedčenie na vedenie VZV

Operátor 
montáže (20) Grafton Slovakia 

s.r.o.(Čab  280, Čab, 
95124)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za mesiac (od 
662)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovné ruky na oddelenie montáže v medzinárodnej 

firme pôsobiacej v automobilovom priemysle.  
  
Vašou náplňou práce bude:  
  
- Montáž plastových komponentov   
- Brúsenie k učiek do áut  
- Optická kontrola  
- Balenie hotových výrobkov do krabíc  
- Nenáročná práca na 2-3 zmeny  
- Práca v stoji  
  
Pre viac info zavolajte na t.č. 0910 744 004.
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Operátor 
plastovej výroby - 
NR (20)

1CONTRACT, 
k.s.(Dolné Hony  23, 
Nitra, 94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opracovávanie, evidencia, vizuálna kontrola, balenie výliskov, 
skladanie, skrutkovanie a lepenie malých súčiastok.

Operátor 
poloautomatizova
nej linky na 
povrchovú 
úpravu kovov (1)

BILLIK, spol. s 
r.o.(Priemyselná 4, 
Nitra, 94901)

Karol Billik (tel.: +421376522106, 
e-mail: billik@billik.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha poloautomatickej linky na práškové nanášanie, 
povrchovú úpravu kovov (lakýrnik).

Operátor skladu 
(100)

Job Impulse s.r.o.(Dolné 
Hony II., Nitra, 94901) Ľubomíra Borkovičová (tel.: 

+421948121244, e-mail: 
lubomira.borkovicova@job-
impulse.sk)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Bezpečne vykonávať zadané prevádzkové postupy v sklade   

- Čítať pracovné inštrukcie  
- Úspešne sekvencovať požadované komponenty   
- Označovať a skenovať diely, používať scanner a základné počítačové zručnosti  
- Kontrolovať diely pre vizuálne defekty   
- Používať nástroje na manipuláciu s materiálom a náradie  
V rámci dohodnutého druhu práce bude zamestnanec pre zamestnávate a vykonávať 
ďalšie práce pod a popisu práce, pokynov zamestnávate a a/alebo svojich nadriadených, 
ako aj všetky úlohy a činnosti, súvisiace s uvedeným druhom práce a predmetom činnosti 
zamestnávate a.

Operátor skladu 
(5)

JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Romana Palicová (tel.: 
+421910927555, e-mail: 
romana.palicova@jalcoeurope.com)

za hodinu (od 
4,76)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta v Nitre h adáme šikovných operátorov skladu 

na zásobovanie liniek.  
Doprava a ubytovanie zabezpečené.

Operátor skladu - 
Picker (20)

Runtime BP Slovak, 
s.r.o.(Dolné Hony 1, 
Nitra, 94901)

Mgr. Tatiana Murgašová (tel.: 
+421918701111, e-mail: 
tatiana.murgasova@runtime.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pre zahraničnú logistickú spoločnosť, ktorá pôsobí v 

automobilovom priemysle h adáme pracovníkov do novootvorenej prevádzky v Nitre.  
Náplň práce :  
Príjem/výdaj/vychystávanie materiálu  
Kontrola pod a objednávky, Práca so skenerom  
Preba ovanie, triedenie, prerátavanie  
Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
Vykonávanie inventúry  
  
MZDA  
820 €/brutto ( základ : 714 + 5 % až 15% bonus pod a odpracovaných mesiacov, 13-tý 
plat) Stravné lístky + preplatenie ďalších príplatkov zo Zákona.
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Operátor skladu / 
picker (40)

1CONTRACT, 
k.s.(Priemyselný park - 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem materiálu a jeho následná kontrola,   
- práca so skenerom, rozba ovanie (rekadencie),   
- triedenie a naskladňovanie materiálu.

Operátor skladu 
INB  - Nitra (5)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Mgr. Martina Šípošová (tel.: 
+421917839697, e-mail: 
trebisov@e-personal.eu)

za mesiac (od 
751)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; • zameriava sa na zásobovanie výrobných liniek súčiastkami a 
materiálom  
- manipulácia s tovarom v skladoch, nakladanie komponentov na výrobnú linku pod a 
protokolu, príprava komponentov na výrobnej linke pod a presných inštrukcií  
  
Pozície vhodnejšie pre chlapov.

Operátor stroja 
na výrobu 
výrobkov z 
plastov (20)

FA.T CREATIVE 
s.r.o.(Staničná  502, 
Vráble, 95201)

Veronika Pavlíková (tel.: 
+421905158179, e-mail: 
pavlikova.sk@addaagency.eu)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - práca pri vstrekolise  

- montáž plastových dielov  
- kontrola vyrobených dielov

Operátor strojov 
a zariadení na 
spracovanie 
hydinového mäsa 
(3)

HSH spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(Majer 236, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Ing. Katarína Hrnková (, e-mail: 
hrnkova@hsh.sk)

za hodinu (od 
4,2)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracováva  mäso a vyrába pod a predpísanej receptúry, 
dodržiavaním  technologických postupov na mäsové výrobky.

Operátor v 
sklade (1)

Espack Eurologística, 
s.r.o.(Cez panské  
4007/7, Nitra, 94901)

Bc. Peter Damborský (, e-mail: 
pdamborsky@espackeuro.com)

za mesiac (od 
750) Neukončené 

základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; manipulačné práce v sklade, príjem, zaskladňovanie a 
vyskladňovanie materiálu, vychystávanie materiálu pod a objednávok, prácu na 
vysokozdvižnom vozíku, opravu a údržbu kontajnerov, zásobovanie výrobných liniek

Operátor vo 
výrobe (1)

STYRCON, s. r. 
o.(Hlavná 71, Jelenec, 
95173)

Peter Solčiansky (, e-mail: 
styrcon@styrcon.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; výroba zatep ovacieho materiálu styrcon

Operátor vo 
výrobe (2) Hessel Slovakia s. r. 

o.(Staničná 502, Vráble, 
95201)

Daniela Magulová (, e-mail: 
personal@hessel.eu)

za hodinu (od 
3,82)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné, prípravné alebo manipulačné práce pod a presných 
postupov a pokynov zamestnávate a
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Operátor 
vstrekolisov (10) Grafton Slovakia 

s.r.o.(Čab  280, Čab, 
95124)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za mesiac (od 
662)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ak h adáte prácu v medzinárodnej spoločnosti, neváhajte a 

pošlite nám svoj životopis. Vašou náplňou práce bude:  
- odoberanie plastových komponentov zo vstrekolisov  
- optická kontrola, ukladanie a balenie  
- nástup možný IHNEĎ  
- práca v trojzmennej prevádzke  
  
Pre viac info zavolajte na tč 0910 744 004.

Operátor 
vysokozdvižného 
vozíka (100)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (, e-mail: 
p.slovak@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
858)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykládka, nakládka kamiónov  
- Vizuálna kontrola obalov  
- Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov  
- Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montážnej linky (manuálne aj s pomocou 
VZV)  
- Práca so scannerom  
- Zásobovanie montážnej linky komponentmi  
- Dodržiavanie pracovných postupov a smerníc

Operátor 
vysokozdvižného 
vozíka (15)

ALFA Personal s. r. 
o.(Dolné Hony 27, Nitra, 
94901)

Beáta Popluhárová (tel.: 
+421917694258, e-mail: 
alfapersonal@alfapersonal.sk)

za mesiac (od 
813) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; -zabezpečiť zaskladnenie, vyskladnenie a transport materiálu v 
rámci skladu  
-spolupracovať s ostatnými členmi tímu
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor výroby 
( osádzanie 
dosiek plošných 
spojov ) (20)

1CONTRACT, 
k.s.(Kmeťova 120, Nitra, 
94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie práce pod a inštrukcií  
- kontrola dosiek plošných spojov  
- vkladanie súčiastok do zariadení  
- triedenie súčiastok a ich označovanie  
- príprava materiálu na výrobu  
- vykonávanie inventúry  
- spájkovanie  
- udržiavanie poriadku na pracovisku  
- balenie výrobkov  
- dokumentácia k výrobe

Operátor výroby 
(10)

INDUSTRIAL services, 
s.r.o.(Školská 919, 
Mojmírovce, 95115)

Metalclean  s.r.o. (tel.: 
+421907100700, e-mail: 
info@metalclean.sk)

za hodinu (od 
5,7)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor výroby 
(10)

INDUSTRIAL services, 
s.r.o.(Školská 919, 
Mojmírovce, 95115)

Metalclean  s.r.o. (tel.: 
+421907100700, e-mail: 
info@metalclean.sk)

za mesiac (od 
990)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor výroby 
(10)

LUTO Automotive 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Jana Ivánková (, e-mail: 
jana.ivankova@lutogroup.com)

za mesiac (od 
751) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - nenáročná práca v stoji  
Balenie, lepenie, šróbovanie ...  
Práca v hodná pre ženy, mužov aj páry  
Práca na 2 zmeny + nadčasy  
Pracovná zmena ranná 6:00 - 14:00 a poobedná zmena od 14:00 - 22:00 + nadčasy

Operátor výroby 
(100)

Foxconn Slovakia, spol. 
s r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Ing. Mária Chytilová (tel.: 
+421376944148, e-mail: 
maria.chytilova@emea.foxconn.co
m)

za mesiac (od 
751)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PRÁCU: výberové 

konania sa uskutočňujú iba v termínoch: štvrtok o 9.00. Prosíme o dodržiavanie týchto 
termínov.   
  
 Náplň práce:  
• Výroba a montáž televízorov   
• Jednoduchá práca (skrutkovanie, skenovanie, lepenie, balenie)  
• Tímová práca

Operátor výroby 
(15)

Auria Solutions Slovakia 
s. r. o.(Hlavná 1792/58 
A, Vráble, 95201)

Ing. Katarína Veselá (tel.: 
+421948148246)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vykonáva pracovné operácie pri obsluhe strojov a výrobných 
zariadení ako aj pri montáži výrobkov  
• Zodpovedá za dodržanie stanovených pracovných postupov, bezpečnostných a 
environmentálnych nariadení a príkazov súvisiacich s vykonávanou prácou  
• Zabezpečuje kontrolu kvality vyrábaných výrobkov v súlade s očakávaniami zákazníka
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Popis miesta

Operátor výroby 
(16)

LB Slovakia Plastics 
s.r.o.(Dolné Hony 
21/435, Nitra, 94901)

Ing. Barbara Pachingerova (tel.: 
+421372852213, e-mail: 
bpachingerova@liquibox.com)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha strojov a zariadení pod a výrobnej dokumentácie  

- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a dodržiavanie zásad BOZP  
- práca na 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Operátor výroby 
(2)

Gestamp Nitra, s. r. 
o.(Cez panské 1332 11, 
Lužianky, 95141)

Monika Hainová (, e-mail: 
mhainova@sk.gestamp.com)

za mesiac (od 
832)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; *manipulačné práce s vylisovanými dielmi;  
*vizuálna a hmatová kontrola vylisovaných dielov;  
*práca v trojzmennej prevádzke

Operátor výroby 
(20)

Grafton Slovakia 
s.r.o.(Dolné Krškany 1, 
Nitra, 94905)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej 

spoločnosti.  
  
- práca v 3 - 4 zmennej prevádzke  
- DOPRAVA zabezpečená zo smeru z NZ -  s príspevkom zamestnávate a (DOPRAVA 
NIE JE ZDARMA)   
  
Náplň práce:  
- obsluha zváracieho, prípadne lisovacieho stroja

Operátor výroby 
(20)

LUTO Automotive 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Eleonora Ďurišinová (tel.: +421918 
351 574)

za mesiac (od 
751) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby - nenáročná práca v stoji  
Balenie, lepenie, šróbovanie ...  
Práca v hodná pre ženy, mužov aj páry  
Práca na 2 zmeny + nadčasy  
Pracovná zmena ranná 6:00 - 14:00 a poobedná zmena od 14:00 - 22:00 + nadčasy

Operátor výroby 
(3)

JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Romana Palicová (tel.: 
+421910927555, e-mail: 
romana.palicova@jalcoeurope.com)

za hodinu (od 
4,92)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vhodnejšia pre ženy, práca nie je fyzicky náročná.   

Vhodná aj pre absolventky.  
Pre nášho klienta v Nitre h adáme šikovné operátorky.   
Zmeny sú 12- hodinové.

Operátor výroby 
(30)

FE-LE MARK TRADE 
s. r. o.(Hlavná 62  62, 
Vráble, 95201)

Mgr. Bernadett Ledinszki (tel.: 
+421911504030, e-mail: 
info@felemark-trade.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - ručné spájkovanie a odspájkovávanie  
- elektromechanická montáž dosiek plošných spojov,  
- ručné osádzanie komponentov, balenie a ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu,  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov,
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Operátor výroby 
(5)

Auria Solutions Slovakia 
s. r. o.(Hlavná 1792/58 
A, Vráble, 95201)

Ing. Katarína Veselá (tel.: 
+421948148246)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vykonáva pracovné operácie pri obsluhe strojov a výrobných 
zariadení ako aj pri montáži výrobkov  
• Zodpovedá za dodržanie stanovených pracovných postupov, bezpečnostných a 
environmentálnych nariadení a príkazov súvisiacich s vykonávanou prácou  
• Zabezpečuje kontrolu kvality vyrábaných výrobkov v súlade s očakávaniami zákazníka

Operátor výroby 
(montážny 
pracovník) (4)

EDYMAX Personal 
Management a. s.(Dolné 
Hony 24, Nitra, 95141)

Jana Šabíková (, e-mail: 
jsabikova@edymax.com)

za mesiac (od 
620)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž cylindrických vložiek.

Operátor výroby 
- Nitra (100)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Ingrid  Filčáková (tel.: 
+421917465632, e-mail: kosice@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Nemáte prax v automobilke a rádi by ste si našili prácu ? Pridajte 

sa k nám   
 a buďte súčasťou nášho tímu. .Získate stabilnú prácu v automobilovom priemysle a 
možnosť pracovať  pre popredného výrobcu áut zn JAGUAR LAND ROVER.  
V „Tréningovej akadémii“ spoločne zistíme, pre ktorú oblasť výroby máte tie najlepšie 
predpoklady a  
zabezpečíme vám potrebné školenia .Budete pracovať na výrobnej linke, kde výroba 
prebieha pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov. Ak dokážete 
vykonávať zadané aj opakujúce sa úlohy dôsledne, byť dochví ny/a a spo ahlivý/á a viete 
venovať pozornosť aj detailom, určite takéto schopnosti dobre využijete. Pracovná 
pozícia operátor/ka výroby je vhodná aj pre tých, čo nemajú skúsenosti s prácou v 
automobilovom priemysle

Operátor výroby 
- Nitra (20)

1CONTRACT, 
k.s.(Dolné Hony  23, 
Nitra, 94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Opracovávanie, evidencia, vizuálna kontrola, balenie výliskov, 

skladanie, skrutkovanie a lepenie malých súčiastok.

Operátor výroby 
- Turnov (Česko) 
(10)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 0800500808, e-
mail: nabor@projob.sk)

za mesiac (od 
1010)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných kolegov na jednoduchú prácu vo výrobe 

umelej keramiky v meste Turnov (Liberec). Slušné ubytovanie zdarma, nadštandardný 
plat budú zárukou tvojej spokojnosti.   
  
Náplň práce:  
  
- Obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu keramiky  
- Obsluha a údržba strojov pre manipuláciu so surovinou, polotovarmi a výrobkami  
- Uvádzanie strojov do prevádzky pod a pracovného návodu  
- Príprava materiálu  
- Kontrola výrobkov

46



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor výroby 
- mzda od 785€ 
(70)

Grafton Slovakia 
s.r.o.(Staničná 1045, 
Vráble, 95201)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za hodinu (od 
3,99)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v automobilovom priemysle  

- obsluha zváracích prípadne lisovacích strojov  
- odobrenie vyrobených dielov zo stroja  
- vizuálna kontrola  
  
- ochota pracovať na zmeny (3 alebo 4)  
  
- motivačná odmena 135€  
- stravné lístky, prípadne možnosť stravovať sa vo firemnej jedálni  
  
- základná hodinová mzda je 3,99€/hod  
- motivačná odmena 135€  
- príplatky, odmeny  
- priemerná mzda závisí od oddelenia - 900€ - 1200€  
  
V prípade záujmu nám pošlite životopis, prípadne na čísle 0910 744 004.

Operátor výroby 
- odoberanie 
plastových dielov 
(10)

Grafton Slovakia 
s.r.o.(Dolné Hony 26, 
Nitra, 94901)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných udí na montážne práce a obsluhu 

lisovacieho stroja v automobilovom priemysle.  
  
Vašou náplňou práce bude:  
- odoberanie komponentov z pásu  
- balenie výrobkov do krabíc  
- montáž plastových komponentov  
- optická kontrola  
- práca v stoji na 3 zmeny
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Názov profesie 
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Operátor výroby 
- odoberanie 
plastových dielov 
(50)

Grafton Slovakia 
s.r.o.(Dolné Hony 2, 
Nitra, 94901)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za hodinu (od 
4,12)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej 

spoločnosti  
  
- odoberanie plastových komponentov  
- optická kontrola  
- práca na 8h zmeny  
  
Kandidát by mal byť:   
  
- zodpovedný  
- lojálny  
- manuálne zručný  
- ochotný pracovať na zmeny

Operátor výroby 
- ručné osádzanie 
dosiek plošných 
spojov (10)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
670)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - ručné spájkovanie a odspájkovávanie  
- elektromechanická montáž dosiek plošných spojov,  
- ručné osádzanie komponentov, balenie a ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu,  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov,-

Operátor výroby 
- ručné osádzanie 
dosiek plošných 
spojov (15)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
670) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - ručné spájkovanie a odspájkovávanie  
- elektromechanická montáž dosiek plošných spojov,  
- ručné osádzanie komponentov, balenie a ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu,  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov,-
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Popis miesta

Operátor výroby 
- ručné osádzanie 
dosiek plošných 
spojov (40)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
670) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - elektromechanická montáž dosiek plošných spojov  
- ručné osádzanie komponentov, balenie, ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov

Operátor 
výroby / Zlievač - 
Liberec CZ (10)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 0800500808, e-
mail: nabor@projob.sk)

za mesiac (od 
996)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracuj s nami v Liberci ako operátor výroby / zlievač. K 

slušnému platu ti dáme aj nadštandardné ubytovanie zdarma.  
  
Tvoja práca bude:  
- výroba hliníkových odliatkov  
- obsluha výrobného stroja  
- základná údržba a čistenie stroja  
- kontrola kvality vyrobených výrobkov  
  
- práca je svojim charakterom vhodnejšia pre mužov

Operátor výroby 
I (1)

UDENCO s.r.o.(Pri 
Jelšine  3A, Nitra, 
94901)

Ing. Erika Radošická (, e-mail: 
erika.radosicka@udenco.com)

za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Osádzanie elektrotechnických komponentov, montáž káblových 

zväzkov, kontrola kvality, balenie výrobkov.

Operátor výroby 
II (1)

UDENCO s.r.o.(Pri 
Jelšine  3A, Nitra, 
94901)

Ing. Erika Radošická (, e-mail: 
erika.radosicka@udenco.com)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; osádzanie elektrotechnických komponentov, montáž káblových 
zväzkov, kontrola kvality, balenie výrobkov, testovanie výrobkov  
príprava a nastavenie výrobnej linky  
organizovať a riadiť usporiadanie pracoviska pri nábehu výroby - rozloženie materiálu, 
vybavenie náradím, prístrojmi a pracovnými inštrukciami
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Operátor výroby 
LCD televízorov 
v Nitre (50)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94901)

Mgr. Ladislav Švrček (tel.: 
+421918829909, e-mail: 
l.svrcek@e-personal.eu)

za mesiac (od 
735)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame Vám nenáročnú prácu v klimatizovaných priestoroch 

v Nitre.  
Výrobu a montáž televízorov, pričom ide o prácu v zmenovej prevádzke (týždeň ranná, 
týždeň poobedná zmena) v  
pracovnom režime od pondelka do piatka s 30 minútovou prestávkou na obed a ďalšou 10 
minútovou prestávkou,  
alebo v 12 hodinovej zmennosti.

Operátor výroby 
na jednu zmenu 
(1)

JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Mária Cíbiková (tel.: 
+421904646665, e-mail: 
maria.cibikova@jalcoeurope.com)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v malom kolektíve.   

Jedna zmena od 6:00 do 14:30, dve prestávky počas zmeny.  
Oprava LCD panelov- aj bez skúseností  
Manipulácia s panelmi, pomocné práce vo výrobe.   
Doprava zabezpečená z okolitých obcí Nových Zámkov smerom na Nitru.

Operátor výroby 
pre kovania do 
okien, dverí a 
zámkov (10)

GU SLOVENSKO, 
s.r.o.(Dolné Hony 
24/1085, Lužianky, 
95141)

Mgr. Jana Kremeňová (tel.: 
+421907260199, e-mail: 
jana.kremenova@g-u.sk)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva montáž kovania pod a zaradenia na pracovné miesto  
- vykonáva montáž zámkov a cylindrických vložiek pod a zaradenia na pracovné miesto  
- fyzicky nenáročná práca v dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzke  
- práca vhodná ako pre ženy tak aj mužov (práca v sede alebo stoji)

Operátor výroby 
ručné osádzanie 
dosiek plošných 
spojov (30)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
670) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - elektromechanická montáž dosiek plošných spojov  
- ručné osádzanie komponentov, balenie, ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov
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Operátor výroby 
tvaroviek - 
klampiar (2)

TECHNOV, 
s.r.o.(Rumanová 383, 
Rumanová, 95137)

(, fax: +421376588390, e-mail: 
personalne@technov.sk)

za mesiac (od 
950)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Výroba VZT prvkov, klampiarske práce pri výrobe 
vzduchotechnických potrubí a iných výrobkov z plechu a iných kovov   
• Obsluha výrobných liniek   
• Manipulácia s materiálom a hotovými výrobkami v procese výroby v súlade s 
technologickými postupmi  
• Udržiavanie pracoviska  
• Zodpovednosť za kvalitu odvádzanej práce

Operátor výroby 
v automobilovom 
priemysle - Nitra 
(ubyt) (10)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
hony 1, Lužianky, 
94901)

Ingrid  Filčáková (tel.: 
+421917465632, e-mail: kosice@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
935)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Budete pracovať na výrobnej linke, kde výroba prebieha pod a 

vysokých štandardov kvality a určených procesov. Ak dokážete vykonávať zadané aj 
opakujúce sa úlohy dôsledne, byť dochví ny/a a spo ahlivý/á a viete venovať pozornosť aj 
detailom, určite takéto schopnosti dobre využijete. Pracovná pozícia operátor/ka výroby 
je vhodná aj pre tých, čo nemajú skúsenosti s prácou v automobilovom priemysle. práca 
na výrobnej linke, pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov.  obsadzované 
pozície výrobnej prevádzky: montáž, karosáreň...

Operátor/ka 
výroby - Nitra 
(na 12hod.) (5)

ePersonal s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94911)

Martina Poláková (tel.: 
+421917840664, e-mail: 
martina.polakova@kvt.sk)

za mesiac (od 
1300)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a kontrola plošných spojov  
- práca v stoji v 3 zmennej prevádzke

Operátor/ka 
výroby v Nitre 
(10)

ePersonal s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94911)

Martina Poláková (tel.: 
+421917840664, e-mail: 
martina.polakova@kvt.sk)

za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Výroba, skladanie a kompletizovanie komponentov v 
elektrotechnickom priemysle,  
- Práca v stoji na 8 hodinové pracovné zmeny - dvojzmenná prevádzka.

PLC 
programátor (1)

IOTeq s. r. o.(Levická 
7B, Nitra, 94901)

Jozef Moravec (tel.: 
+421918858501, e-mail: 
jozef.moravec@ioteq.sk)

za mesiac (od 
1800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Programovanie technologických celkov   
- HW konfiguracia I/O, Ethernet...  
- Safety PLC  
- HMI vizualizačné nástroje  
- Programovanie a testovanie  
- Uvedenie zariadení do prevádzky  
- Technická podpora
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PROJEKTOVÝ/
Á 
MANAŽÉR/KA 
(1)

Corvin Consulting, 
s.r.o.(Farská 1339/44, 
Nitra, 94901)

Barbara Bozsakyová (, e-mail: 
bozsaky.barbara@corvinconsulting.
sk)

za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho mladého, rýchlo sa rozvíjajúceho tímu, h adáme 
projektových manažérov na pracoviská: Komárno, Dunajská Streda, Nitra  
Medzi hlavné pracovné činnosti patrí:  
- Komunikácia s obchodnými partnermi  
- Starostlivosť o existujúcich klientov  
- Spracovanie informácií, príprava podkladov na obchodné stretnutia  
- Účasť na obchodných rokovaniach  
- Projektové poradenstvo  
- Vypracovanie projektov/grantov na základe požiadaviek klientov  
- Podpora obchodného úseku a vedenia/administratívne práce

Pega Developer 
(1)

Logamic 
s.r.o.(Palárikova 3, Nitra, 
94901)

Roman Koči (tel.: +421910872944, 
e-mail: invoicing@logamic.com)

za mesiac (od 
3000) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Programovanie počítačových systémov PEGA.

Pekár (1) Pekáreň Delika, 
s.r.o.(Rišňovce 255, 
Rišňovce, 95121)

Ing. Katarína Sabelová (tel.: 
0907068300, fax: 0377828120, e-
mail: delika@mail.t-com.sk)

za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava cesta - navažovanie surovín, miesenie, vekovanie, 

vá anie, obsluha pecí pri výrobe chleba.

Pekár (2) Marta Kozárová(Malý 
Cetín 146, Malý Cetín, 
95107)

Marta Kozárová (tel.: 
+421905622317, e-mail: 
kozarovamarta@centrum.sk)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pečenie tekvicových jadierok.

Pekár / Cukrár 
(1)

HOTEL CAPITAL 
NITRA s.r.o.(Farská 16, 
Nitra, 94901)

Zdenka Adámková (tel.: 
+421948335982, e-mail: 
hotelcapital@hotelcapital.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pekárka (1) Pekáreň Delika, 
s.r.o.(Rišňovce 639, 
Rišňovce, 95121)

Ing. Katarína Sabelová (tel.: 
+421907068300, fax: 
+421377828120, e-mail: 
delika@mail.t-com.sk)

za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe sladkého pečiva.

Personálny 
konzultant - 
Koordinátor 
Nitra (1)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Braneckého 17, 
Nitra, 94901)

Ing. Peter Slovák (, e-mail: 
p.slovak@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - aktívne vyh adávanie zamestnancov prostredníctvom portálu 

istp.sk, kariéra.sk, profesia.sk, sociálnych sietí a pod.  
- organizovanie pracovných pohovorov, selekcia vhodných kandidátov pod a pracovnej 
pozície, testovanie vhodných uchádzačov  
- testovanie kandidátov  
- vyh adávanie zamestnancov v teréne a v spolupráci s ÚPSVaR  
- návštevy klientov,  
- plánovanie jednotlivých aktivít a projektov týkajúcich sa náboru a testovania 
uchádzačov o zamestnanie  
- komunikácia s klientmi spoločnosti, pravidelný reporting a pod.
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Picker (20) Grafton Slovakia 
s.r.o.(Dolné Hony x, 
Nitra, 94901)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame prácu na dve zmeny v sklade novej automobilky v 

Nitre.   
Vašou náplňou práce bude:  
- príprava výrobkov pod a zadanej objednávky  
- práca so scannerom, prepočítavanie kusov  
- účasť na inventúrach  
- označovanie a skenovanie dielov

Picker / Skladník 
(50)

ADECCO Slovakia, 
s.r.o.(Dolné Hony -
Priemyselný park   V, 
Nitra, 94901)

Peter Kuna (tel.: +421 911096794, 
e-mail: peter.kuna@adecco.com)

za mesiac (od 
800) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem materiálu a jeho kontrola pod a objednávky.  
Práca so skenerom.  
Triedenie materiálu, prerátavanie.  
Manuálne zaskladnenie materiálu do regálov.  
Po zapracovaní možnosť prestupu na vodiča VZV.

Picker/ka v Nitre 
- zabezpečená 
doprava aj 
ubytovanie (5)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Mgr. Peter Andraško (tel.: 
+421917131685, e-mail: 
p.andrasko@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
800) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v sklade so skenerom  
- preba ovanie materiálu  
- kontrola množstva materiálu  
- pomoc pri inventúrach  
- ahké manipulačné práce  
- balenie súčiastok  
- spolupráca na inventúrach
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Plant Manager 
(1)

Cavo Automotive 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 9, Nitra, 94901)

Ing. Soňa Miklášová (, e-mail: 
sona.miklasova@cavo.eu)

za mesiac (od 
4000) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.08.2021 ; Manažment výroby, kvality, MPL a administratívnych 
procesov.  
Správa procesov APQP pre nové produkty.  
Nadväzovanie vzťahov so zákazníkmi v administratívych a technických záležitostiach.  
Pravidelná kontrola aktivít OHSAS.  
Viesť aktivity neustáleho zlepšovania, Kaizen, 5S, ...  
Zvyšovanie efektívnosti výroby a sledovanie nových technológií.  
Riadenie činností údržby foriem a strojov.  
Zvyšovať motiváciu a výkonnosť tímu.

Plánovač výroby 
(1)

SILFOX SLOVAKIA, 
s.r.o.(Hlohovecká 
1048/8, Lužianky, 
95141)

Mária Babková (tel.: 
+421911963505, e-mail: 
maria.babkova@silfox.sk)

za mesiac (od 
1100) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - plánovač výroby kontroluje prijaté objednávky na zákazky, či 
sú v súlade s   technickou a cenovou kalkuláciou  
- koordinuje zákazky s oh adom na externú spoluprácu  
- sleduje stav zákaziek a koordinuje výrobu s oh adom na kapacitné možnosti výroby a 
externej spolupráce  
- vyhodnocuje produktivitu práce na jednotlivých pracoviskách  
- koordinuje pridelenú zákazku pod a spracovaného termínového plánu zákazky vo 
výrobe  
- operatívne rieši vzniknuté problémy s odbornými útvarmi  
- upozorňuje na odchýlky voči termínovému plánu zákazky  
- pripravuje plán a zabezpečuje kontrolu a následnú aktualizáciu plánu s cie om dosiahnuť 
najrýchlejší tok zákazky vo výrobe  
-spolupracuje s inými odbornými útvarmi organizácie tak, aby bol zaistený súlad medzi 
súvisiacimi aktivitami spoločnosti  
- navrhuje zmeny, ktoré povedú k vyrovnaniu plánu s aktuálnou realitou s cie om 
eliminovať následky takéhoto nesúladu

Pokladník / 
Pokladníčka v 
predajni 
(Mojmírovce) (1)

COOP JEDNOTA, 
spotrebné družstvo 
Nitra(Námestie s. 
Ladislava 932/8, 
Mojmírovce, 95115)

Zuzana Uhrinová (tel.: 
+421376925748, fax: 
mail:uhrinova@jednotanr.sk, e-
mail: uhrinova@jednotanr.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, vykladanie a ošetrovanie tovaru.

Pokladník v 
predajni -  
Výčapy-Opatovce 
(1)

COOP JEDNOTA, 
spotrebné družstvo 
Nitra(Hlavná  477/90, 
Výčapy-Opatovce, 
95144)

Zuzana Uhrinová (tel.: 
+421376925748, fax: 
mail:uhrinova@jednotanr.sk, e-
mail: uhrinova@jednotanr.sk)

za mesiac (od 
645)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, vykladanie a ošetrovanie tovaru.
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Pokladník v 
predajni - Nitra 
(2)

COOP JEDNOTA, 
spotrebné družstvo 
Nitra(Petzwalova 54, 
Nitra, 94912)

Zuzana Uhrinová (tel.: 
+421376925748, fax: 
mail:uhrinova@jednotanr.sk, e-
mail: uhrinova@jednotanr.sk)

za mesiac (od 
820)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladňou, vykladanie a ošetrovanie tovaru.

Pomocná sila do 
kuchyne (5)

MEDUSA GROUP, s. r. 
o.(Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Lea Andelová (, e-mail: 
vw.personalne1@medusagroup.sk)

za mesiac (od 
623) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre našu reštauráciu h adáme kandidátov/tky na pracovnú pozíciu 
Pomocná sila v kuchyni.  
Vašou úlohou bude:  
- umývanie riadu a kuchynského inventáru,  
- iné čistiace práce v kuchyni a iných priestoroch prevádzky, upratovanie prevádzky,  
- iná výpomoc kuchárom pod a potreby.

Pomocná sila v 
kuchyni (1)

Grand Gastro 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Renáta Kováčová (tel.: 
+421907341696, e-mail: 
galanta@dobrevarime.sk)

za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Presun surovín  
Čistenie zeleniny  
Príprava kuchyne na varenie  
Obsluhovať jednoduché strojné zariadenia  
Vydávať pokrmy  
Práca v umývačke riadu  
Udržiavanie čistoty a poriadku, upratovanie  
Práce v sklade  
Dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy  
Iné činnosti pod a potreby prislúchajúce pracovnej pozícii

Pomocník v 
kuchyni (1)

Základná škola - Na 
Hôrke 30, Nitra(Na 
Hôrke 30, Nitra, 94911)

Monika Čmárová (tel.: 
+421903418699, e-mail: 
zsnahorke@email.cz)

za mesiac (od 
580)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce do kuchyne počas dlhodobej PN.
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Pomocný kuchár 
(1)

Grand Gastro 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Renáta Kováčová (tel.: 
+421907341696, e-mail: 
galanta@dobrevarime.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať pomocné práce pri príprave a servírovaní teplých a 
studených jedál  
Pripravovať raňajky  
Vyrábať a vydávať pokrmy   
Pripravovať a variť v studenej a teplej kuchyni  
Pripravovať šaláty, zeleninové oblohy a prílohy  
Zodpovedať za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín  
Sledovať stav zásob na sklade  
Dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov  
Spolupracovať so zmenovou kuchárkou/kuchárom  pri výrobe a výdaji jedál pri dodržaní 
hygienických a bezpečnostných požiadaviek  
Spolupracovať pri rozde ovaní hotových jedál stravníkom  
Vykonávať denné upratovanie pod a povahy činnosti  
Vykonávať čistenie zeleniny a zemiakov vo vyčlenených priestoroch  
Obsluhovať jednoduché strojné zariadenia  
Evidovať teploty a odberať vzorky  
Spolupracovať na inventúrach tovaru v sklade, kontrolovať záručné lehoty skladových 
zásob   
Vykonávať sanitáciu a dezinfekciu pod a sanitačného poriadku  
Viesť evidenciu o vykonaní sanitácie a dezinfekcie v zariadení spoločného stravovania v 
zmysle harmonogramu sanitačných prác  
Vykonávať denné upratovanie pod a povahy činností  
Zabezpečovať udržiavanie čistoty a poriadku v skladoch surovín, kuchyne, chladiacich a 
mraziacich zariadení

Pomocný kuchár 
(3)

SARITA s.r.o.(ul.Pri 
Synagoge  3, Nitra, 
94901)

Santosh Neupane (, e-mail: 
Icrestaurant14@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Pomáhať pri príprave pokrmov indickej kuchyne, pripravovať 
suroviny na prípravu indických jedál, samostatne pripravovať jedlá indickej kuchyne, 
udržiavať čistotu kuchyne a zariadenia kuchyne.
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Pomocný 
manipulant v 
sklade (Skladový 
manipulant) (20)

Hlava XXII s.r.o.(Dolné 
Hony  3, Nitra, 94901)

Gabriela Blahušiaková (tel.: 
+421940640183, e-mail: 
g.blahusiakova@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vykladanie a nakladanie balíkov.  

Manipulácia s balíkmi pomocou paletového vozíka.  
Pomoc kuriérom.  
Sledovať a aktívne sa zapájať do procesu manipulácie so zásielkami.  
Práca je vhodnejšia pre mužov vzh adom na manipuláciu s bremenami.  
  
Zodpovednosť:  
• Sledovať a aktívne sa zapájať do procesu manipulácie so zásielkami.  
• Dodržiavať všetky organizačné nariadenia a pravidlá v oblasti   
        manipulácie so zásielkami.  
• Zaisťovať pravidelné upratovanie pod a plánu   
• Plní ďalšie úlohy špecifikované nadriadeným.  
• Je morálne a hmotne zodpovedný za zásielky preukázate ne   
         odcudzené alebo poškodené v rámci jeho činnosti v depe a   
        porušením jeho pracovnej náplne.  
• Je morálne a hmotne zodpovedný za všetky škody vzniknuté   
        nedodržiavaním alebo porušením pracovnej náplne a organizačného   
        poriadku

Pomocný 
pracovník do 
kuchyne (1)

H+L LUŠŇÁK, spol. s 
r.o.(Cabaj - Čápor 1048, 
Cabaj-Čápor, 95117)

Ing. Martina Kozárová (tel.: 
+421911639708, e-mail: 
info@salas-cabaj.sk)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník v 
drevospracujúcej 
výrobe (8)

SKIPPI Nitra, 
s.r.o.(Rapatská 898, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Ing. Monika Hrabinová (tel.: 
+421376592627, fax: 
+421376592626, e-mail: 
mhrabinova@skippi.sk)

za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Nižšie stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v nábytkárskej výrobe, pomocné práce pri 
obsluhe drevoobrábacích strojov, balenie výrobkov, paletovanie výrobkov. Perspektíva 
postupu na pozíciu Nastavovač a obsluha drevoobrábacích strojov.

Pomocný 
pracovník v 
zmiešanom 
hospodárstve (5)

ABM vegetable, 
s.r.o.(Novozámocká 295, 
Ivanka pri Nitre, 95112)

Andrea  Belanová (, e-mail: 
abmsklad@gmail.com)

za mesiac (od 
630)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné po nohospodárske práce v rastlinnej a živočíšnej 

výrobe

Pomocný 
pracovník v 
živočíšnej výrobe 
(2)

BRANKO NITRA, a. 
s.(Štefanovičová 73, 
Štefanovičová, 95115)

Nora Letková (tel.: +421917713345, 
e-mail: letkova@branko-nitra.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na farmách zaoberajúcich sa s chovom moriek.   

Práce pod a pokynov vedúceho farmy.

Pomocný 
pracovník v 
živočíšnej výrobe 
- nočná práca (2)

BRANKO NITRA, a. 
s.(Novozámocká  184, 
Nitra, 94901)

Nora Letková (tel.: +421917713345, 
e-mail: letkova@branko-nitra.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola strojovo-technického zariadenia. Upratovanie a 

umývanie liahne, po liahnutí  moriek.  Balenie krabíc na export. Iné pomocné práce pod a 
pokynov vedúcej liahne.   
V prípade potreby zvoz vajec z fariem.
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Pomocný 
pracovník údržby 
budov a areálov 
(5)

Verve Facility Services, 
s.r.o.(Štefánikova trieda  
35/61, Nitra, 94901)

Filip Sekan (, e-mail: 
filip.sekan@verveservices.sk)

za mesiac (od 
870)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba budov a areálov  

Koordinátor skupiny  
Organizácia práce a pracovníkov

Pomocný 
pracovník údržby 
budov a areálov 
(5)

Verve Facility Services, 
s.r.o.(Štefánikova trieda  
35/61, Nitra, 94901)

Filip Sekan (tel.: +421948209047, 
e-mail: 
filip.sekan@verveservices.sk)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba budov a areálov

Pomocný 
pracovník údržby 
budov a 
pozemkov (1)

Roman Cerulík K 
CERO(Štefánikova 59, 
Nitra, 94901)

Bc. Alena Chlpačová (tel.: 
+421905789118, e-mail: 
kcero8@kcero.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné údržbárske, resp. aj záhradnícke činnosti v oblasti 

správy budov pod a pokynov nadriadeného vedúceho.  
Odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv na technických zariadeniach budov.  
Starostlivosť o zeleň a stromy a kosenie trávy.

Pomocný 
stavebný 
robotník (4)

Novosedlík, spol. 
s.r.o.(Stavby 
zamestnávate a v okrese 
Nitra 01, Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - presun stavebných hmôt  
- prípravné a dokončovacie stavebné práce  
- výpomoc pri debniacich prácach - debnenie základových pásov, stropov, vencov, 
trámov a prekladov, ríms, atík a schodíšť a systémových debnení  
- komplexné práce spojené s obsluhou stavebných strojov (miešačka, výťah)  
- príprava mált na stavbe  
- zemné práce prevádzané ručne  
- sekacie a búracie práce

Pomocný/á  
vychovávate /ka 
(2)

Centrum Slniečko, 
n.o.(Bottova 32/A, Nitra, 
94901)

PhDr. Denisa Vargova (, e-mail: 
praca@centrumslniecko.sk)

za mesiac (od 
735) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné výchovné práce a nočné služby v  špecializovanom 
centre pre deti a rodiny so zameraním na týrané a sexuálne  zneužívané deti. Podie anie 
sa na komplexnej starostlivosti o deti.
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Pomocný/á 
kuchár/kuchárka 
(5)

MEDUSA GROUP, s. r. 
o.(Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Lea Andelová (, e-mail: 
vw.personalne1@medusagroup.sk)

za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vašou náplňou práce bude:   
- príprava jedál pod a stanoveného jedálneho lístka a noriem  
- zabezpečenie kvality pripravovaných pokrmov  
- dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku  
- zodpovednosť za skladové zásoby základných surovín  
- dodržiavanie štandardov a pravidiel prevádzok

Pracovník SBS 
Vráble (1)

FENIX Security 
s.r.o.(Hlavná 1799 / 50  
1799 / 50 , Vráble, 
95201)

Viera Czakóová (tel.: 
+421917961622, e-mail: 
viera.czakoova@fenix-security.sk)

za hodinu (od 
4,2)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby pod a zákona o SBS č. 473 / 2005 Z.z. a 

interných predpisov objetku

Pracovník 
bezpečnostnej 
služby - 
Bratislava (1)

CORADO - SOAT, spol. 
s r.o.(Párovská 2, Nitra, 
94901)

Katarína Horváthová (tel.: 
+421903221681, e-mail: 
corado@corado.sk)

za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon fyzickej ochrany na objektoch a v obchodných 

prevádzkach v Bratislave.

Pracovník 
bezpečnostnej 
služby - Nitra (2)

CORADO - SOAT, spol. 
s r.o.(Párovská 2, Nitra, 
94901)

Peter Molnár (tel.: +421944242848, 
e-mail: molnar@corado.sk)

za mesiac (od 
1100)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon fyzickej ochrany na objektoch a v obchodných 

prevádzkach v Nitre.

Pracovník 
bezpečnostnej 
služby- Prievidza 
(1)

CORADO - SOAT, spol. 
s r.o.(Párovská 2, Nitra, 
94901)

Mgr. Katarína Horváthová (tel.: 
+421903221681, e-mail: 
corado@corado.sk)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon fyzickej ochrany v obchodných prevádzkach v Prievidzi.

Pracovník 
informačnej 
hliadky - Sereď 
(3)

CORADO - SOAT, spol. 
s r.o.(Párovská 2, Nitra, 
94901)

Peter Molnár (tel.: +421944242848, 
e-mail: molnar@corado.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -výkon hliadkovacej činnosti v objekte   

-usmerňovanie pohybu osôb  
-dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení

Pracovník 
odpadového 
hospodárstva + 
nízkozdvih sk. 
A,B,C (5)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Ingrid  Filčáková (tel.: 
+421917465632, e-mail: kosice@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
850)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Jedná sa o prácu na vývoz odpadových materiálov:  

- Zber odpadov na mieste vzniku a ich preprava do skladu odpadov  
- Dotrieďovanie odpadov v mieste vzniku  
- Lisovanie odpadov, drvenie  
- Preprava odpadov do skladu a v rámci jednotlivých výrobných hál  
- Preprava odpadov na VZV  
   Dlhodobá spolupráca na dobu neurčitú
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Pracovník 
odpadového 
hospodárstva - 
VZV výhodou (4)

KOSIT WEST s. r. 
o.(Prologis Park Nitra 
Hala DC1 , Nitra, 
94901)

Mgr. Zuzana Ševčíková (tel.: 
+421911124316, e-mail: 
sevcikova@kosit.sk)

za mesiac (od 
855)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zber odpadov na mieste vzniku a ich preprava do skladu 
odpadov  
- Dotrieďovanie odpadov v mieste vzniku   
- Lisovanie odpadov, drvenie  
-       Preprava odpadov do skladu a v rámci jednotlivých výrobných hál  
-       Preprava odpadov na VZV

Pracovník 
odpadového 
hospodárstva s 
platným VZV 
preukazom (2)

KOSIT WEST s. r. 
o.(Prologis Park Nitra 
Hala DC1 , Nitra, 
94901)

Mgr. Zuzana Ševčíková (tel.: 
+421911124316, e-mail: 
sevcikova@kosit.sk)

za mesiac (od 
950)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zber odpadov na mieste vzniku a ich preprava do skladu 
odpadov  
- Dotrieďovanie odpadov v mieste vzniku   
- Lisovanie odpadov, drvenie  
-       Preprava odpadov do skladu a v rámci jednotlivých výrobných hál  
-       Preprava odpadov na VZV

Pracovník 
odpadového 
hospodárstva/
závozník (2)

KOSIT WEST s. r. 
o.(Prologis Park Nitra 
Hala DC1 , Nitra, 
94901)

Mgr. Zuzana Ševčíková (tel.: 
+421911124316, e-mail: 
sevcikova@kosit.sk)

za mesiac (od 
855)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -Vyprázdňuje odpadové nádoby a vykonáva zber nadrozmerného 
odpadu  
-Čistí stanovištia odpadových nádob v zmysle predpisov a pokynov vodiča  
-Vypomáha na zberných dvoroch a vykonáva iné náhradné práce  
-Spolupodie a sa na bežnej údržbe vozidla – čistenie, bežná údržba  
-Eviduje poškodené nádoby v rajóne  
-Reprezentuje spoločnosť slušným a ústretovým správaním pri kontakte s obyvate mi  
- Zber odpadov na mieste vzniku a ich preprava do skladu odpadov  
- Dotrieďovanie odpadov v mieste vzniku  
-Dodržiava pokyny nadriadeného

Pracovník 
triedenia plastu a 
lisovania (1)

ElektroWaste, 
s.r.o.(hlavna  1, Ve ké 
Zálužie, 95135)

Martin Slamka (tel.: 
+421911905412)

za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; TRiedenie plastu a lisovanie
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Pracovník v 
oblasti osobnej 
zdravotnej 
starostlivosti (5)

Fakultná nemocnica 
Nitra(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

Ing. Eva Hudecová (tel.: 
+421376545611, e-mail: 
eva.hudecova@fnnitra.sk)

za mesiac (od 
720,72) Neukončené 

základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - fyzicky náročná pomocná práca pri starostlivosti o chorých na 
lôžkových oddeleniach pod vedením pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním,  
- sprevádzanie a prevážanie chorých na odborné vyšetrenia,  
- umývanie a dezinfekcia nemocničných lôžok, pracovných plôch, použitých nástrojov, 
prístrojov a pomôcok,  
- manipulácia s čistou a znečistenou bielizňou,  
- pomocné práce pri podávaní stravy, kŕmenie imobilných pacientov, starostlivosť o pitný 
režim,  
- hygienická starostlivosť o chorých vrátane úpravy lôžka, výmena poste nej bielizne, 
osobného prádla,  
- spolupráca pri prevencii preležanín, polohovanie chorého,  
- a iné.

Pracovník v 
sklade (skladník) 
(1)

Husárik, s.r.o.(Vinárska 
cesta 14, Lužianky, 
95114)

Ondrej Belan (tel.: +421915789735, 
e-mail: 
ondrej.belan@heineken.com)

za mesiac (od 
730)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; • manipulácia s tovarom v sklade  

• príjem, výdaj tovaru  
• vychystávanie tovaru na rozvoz  
.       dodržiavanie FIFO

Pracovník v 
sklade - Picker 
(Nitra) (20)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 0800500808, e-
mail: nabor@projob.sk)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poď k nám a pracuj s nami v sklade ako skladník / picker. 
Nenáročná práca v moderných priestoroch so slušnou mzdou ťa musia zaujať!   
  
O čo ide?  
- Budeš príjimať/výdavať/vychystávať materiál a jeho kontrolu pod a objednávky  
- Prácu so skenerom hravo zvládneš  
- Neminie ťa ani:  
- preba ovanie, triedenie, prerátavanie   
- Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
- Vykonávanie inventúr   
  
Práca je na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40 - 06:00
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Pracovník v 
sklade - Vodič 
vlečného 
vozíka/vláčik (C) 
(80)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Ing. Nikoleta Straňáková (, e-mail: 
nikoleta.stranakova@syncreon.com)

za mesiac (od 
870)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vykonávaná v logistických a skladových priestoroch 

Prevádzky závodu:  
- preprava materiálu pripraveného na vozíkoch zo skladu k výrobným linkám,  
- zásobovanie výrobnej linky komponentmi,  
- preprava prázdnych vozíkov z výrobnej linky do skladu,  
- odpájanie a pripájanie vozíkov do a z vlečného vozíka/ťahača,  
- práca so scannerom,  
- dodržiavanie pracovných postupov a smerníc  
- udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S  
- práca na dve zmeny, 10 hodinové zmeny, pracuje sa 4 dni v týždni  
  
06:00-16:20  
19:40 - 06:00

Pracovník v 
živočíšnej výrobe 
(4)

BRANKO NITRA, a. 
s.(Novozámocká  184, 
Nitra, 94901)

Nora Letková (tel.: +421917713345, 
e-mail: letkova@branko-nitra.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie morčacích vajec, príprava na export, skladanie krabíc na 

export a iné pomocné práce na liahni pri liahnutí, umývanie priestorov a strojov po 
liahnutí.

Pracovník v 
živočíšnej výrobe 
- obsluha liahne 
(4)

BRANKO NITRA, a. 
s.(Novozámocká  184, 
Nitra, 94901)

Nora Letková (tel.: +421917713345, 
e-mail: letkova@branko-nitra.sk)

za hodinu (od 
3,58)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie morčacích vajec, príprava na export, skladanie krabíc na 

export a iné pomocné práce na liahni pri liahnutí, umývanie priestorov a strojov po 
liahnutí.

Pracovník vo 
výrobe (3)

RETIC, s.r.o.(Nové Sady 
384, Nové Sady, 95124) Mária Ďurišková (tel.: 

+421377777215, e-mail: 
duriskova@retic.sk)

za hodinu (od 
5,3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba jednotlivých druhov pletív - uzlové pletivá, štvorhranné 

pletivá, plastifikácia drôtov.

Pracovník výroby 
testovacích 
modulov (1)

Kufferath, 
s.r.o.(Knappova 872/4, 
Nitra, 94905)

Ing. Robert Loži (, e-mail: 
info@kufferath.sk)

za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník montáže, pomocné montážne práce, obsluha CNC 

strojov.

Pracovník/čka 
skladu / Picker 
(100)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (tel.: 
+421948312207)

za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem/výdaj/vychystávanie materiálu a jeho kontrola pod a 

objednávky  
- Práca so skenerom  
- Preba ovanie, triedenie, prerátavanie  
- Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
- Vykonávanie inventúr

62



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pracovník/čka 
skladu / Picker 
(146)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Mgr. Michaela Ellerová (tel.: 
+421915 909 271, e-mail: 
michaela.ellerova@syncreon.com)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Chcete prácu v pohybe, ktorá nie je monotónna a nie je pri linke? 

Tak nám pošlite Váš životopis!  
 Do našej novootvorenej prevádzky v oblasti automobilového priemyslu h adáme nových 
kolegov.   
 Náplňou Vašej práce bude:  
- Príjem/výdaj/vychystávanie materiálu a jeho kontrola pod a objednávky  
- Práca so skenerom  
- Preba ovanie, triedenie, prerátavanie   
- Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
- Vykonávanie inventúr

Pracovník/čka 
skladu / Picker 
(235)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Mgr. Jana Turanová (tel.: +421 915 
727 520, e-mail: 
jana.turanova@syncreon.com)

za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Chcete prácu v pohybe, ktorá nie je monotónna a nie je pri linke? 

Tak nám pošlite Váš životopis!  
 Do našej novootvorenej prevádzky v oblasti automobilového priemyslu h adáme nových 
kolegov.   
 Náplňou Vašej práce bude:  
- Príjem/výdaj/vychystávanie materiálu a jeho kontrola pod a objednávky  
- Práca so skenerom  
- Preba ovanie, triedenie, prerátavanie   
- Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
- Vykonávanie inventúr  
- Práca je na 2 až 3 zmeny

Pracovník/čka 
skladu / Picker 
(30)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (tel.: 
+421948312207)

za mesiac (od 
714)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem/výdaj/vychystávanie materiálu a jeho kontrola pod a 

objednávky  
- Práca so skenerom  
- Preba ovanie, triedenie, prerátavanie  
- Manuálne zaskladnenie/vyskladnenie do/z regálov  
- Vykonávanie inventúr

63



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Predajca 
náhradných 
dielov / skladník 
(1)

AUTOCENTRUM 
NITRA, spol. s 
r.o.(Chrenovská 
22/1659, Nitra, 94901)

PhDr. Jana Koprdová, MBA (tel.: 
+421377777777, e-mail: 
jana.koprdova@toyotanitra.sk)

za mesiac (od 
900) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - udržiavanie čistoty a poriadku v sklade, ako aj skladovaného 
materiálu  
- dodržiavanie smerníc BOZP a PO  
- monitorovanie stavu zásob  
- zabezpečovanie objednávky a príjmu materiálu  
- predaj materiálu pod a požiadaviek zákazníkov  
- zabezpečovanie fyzického výdaju materiálu  
- zodpovednosť za správne uskladnenie materiálu  
- starostlivosť o zverené pracovné prostriedky

Predajca náradia 
a záhradnej 
techniky (1)

HAKER, spol. s 
r.o.(Párovská 44, Nitra, 
94901)

Ivan Rus (tel.: +421903724373, e-
mail: haker.nar@haker.sk)

za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na predajni, predaj náradia a záhradnej techniky, práca na 

PC.

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Vráble) (1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Hlavná 1800/45, 
Vráble, 95201)

Gabriela Kardošová (, e-mail: 
kardosova@tauris.sk)

za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.

Predavač v 
maloobchodnej 
prevádzke 
potravín (2)

DUVIL TRADE, 
s.r.o.(Hlavná 59, Zbehy, 
95142)

Viliam Ďuračka (tel.: 
+421905343416, e-mail: 
duvil@duvil.sk)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj tovaru a objednávky,dokladanie,upratovanie,práca s 
pokladňou

Predavač/ka, 
Koordinátor/ka 
predajne - Jarok 
(1)

Emília Halvelandová  
HSH(Hlavná 740, Jarok, 
95148)

JUDr. Eva Bernáthová (tel.: 
+421944085004, e-mail: 
e.bernathova@hsh.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinátor/ka predaja a predavač/ka  predajne Kura krá ovské v 

Jarku. Predaj nadštandardne kvalitného a zdravého mäsa a potravín slovenského pôvodu.  
Pracovný úväzok 8 hodín.

Predavač/ka, 
Koordinátor/ka 
predajne - Nitra 
Klokočina (1)

Emília Halvelandová  
HSH(Dlhý rad 162, 
Ve ké Zálužie, 95135)

JUDr. Eva Bernáthová (tel.: 
+421944085004, e-mail: 
e.bernathova@hsh.sk)

za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Koordinátor/ka predaja a predavač/ka  predajne Kura krá ovské v 
Nitre na Klokočine. Predaj nadštandardne kvalitného a zdravého mäsa a potravín 
slovenského pôvodu.  
Pracovný úväzok 8 hodín.
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Predavačka (1) Ing. Miroslav 
Barčák(Partizánska 55, 
Nitra, 94911)

Ing. Miroslav Barčák (tel.: 
+421904127410, e-mail: 
miroslav.barcak65@gmail.com)

za hodinu (od 
3,5)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj za pokladňou. Vykladanie tovaru. Udržiavanie čistoty a 
poriadku.

Predavačka (1) VONA Nitra s. r. 
o.(Rastislavova 16, 
Nitra, 94901)

Ing. Jozef Šabo (tel.: 
+421903444876, e-mail: 
sabo@vona.sk)

za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; výdaj nábytkárskych kovaní pre zákazníkov, príprava 
materiálu do výroby

Predavačka / 
Barmanka (1)

Grand Gastro 
s.r.o.(Dolné Hony 29, 
Nitra, 94901)

Renáta Kováčová (tel.: 
+421907341696, e-mail: 
galanta@dobrevarime.sk)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť Grand Gastro, prevádzkujúca sieť závodných 
stravovacích zariadení, prijme do TPP predavačku / barmanku do závodnej jedálne a 
kaviarne.  
  
K hlavným povinnostiam vyplývajúcim z náplne práce patrí:  
Oslovovať a obsluhovať zákazníkov (pripravovať kávové a čajové nápoje)  
Pracovať s pokladňou a platobným terminálom  
Pravidelne dokladať tovar, kontrolovať regále, aranžovať  
Kontrolovať kvalitu, vzh ad predávaného tovaru a dátum spotreby  
Objednávať tovar  
Preberať tovary od dodávate ov a uskladňovať ich  
Udržiavať čistotu a poriadok  
Vykonávať inventúru

Prevádzkový 
mechanik (1)

Menzi Muck 
SLOVAKIA, 
a.s.(Hlohovecká 4, 
Lužianky, 95141)

Maroš Grác (tel.: +421907734846, 
e-mail: mgr@menzimuck.sk)

za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykonávanie mechanických opráv na prístrojoch a 
zariadeniach,  
- Vykonávanie  plánovanej a preventívnej údržby strojov a zariadení,  
- Spolupracuje pri preberaní nových strojov, zodpovedá za inštaláciu a uvádzanie do 
prevádzky, vrátane ich preskúšania,  
- Asistencia pri údržbe strojov externou firmou,  
- Vykonáva mechanické opravy na prístrojoch a zariadeniach,  
- Zabezpečovanie výroby určených náhradných dielov pre opravy a údržbu strojov a 
zariadení,  
- Obsluha tlakových nádob a kontrola pod a prevádzkových predpisov,  
- Kontrola dodržiavania údržby strojov obsluhou,  
- Realizácia a údržba technologických rozvodov ( voda, vzduch ),  
- Kontrola a výmena viazacích prostriedkov,  
- Vykonávanie ďalších úloh pod a pokynov nadriadených,
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Prevádzkový 
montér vodovodu 
(1)

Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s.(Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra, 
94960)

Marián Lopušný (tel.: 
+421902957614, e-mail: 
marian.lopusny@zsvs.sk)

za hodinu (od 
4,3)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; V súlade s pracovným poriadkom vykonáva opravy, údržbu 
vodovodnej siete a jej príslušenstva, manipuluje so zariadením a armatúrami na 
rozvodnej sieti v potrebnom rozsahu, vykonáva montáž a výmenu vodomerov, vykonáva 
montáž, demontáž a nastavenie vodárenských armatúr aj na objektoch prislúchajúcich k 
vodovodnej sieti, overuje prevádzkové tlaky na vodovodných zariadeniach, vykonáva 
preplach a dezinfekciu potrubia, vykonáva odpočet vodomerov, zisťuje neoprávnenú 
manipuláciu s vodomermi.

Prijímací/
servisný technik 
(1)

AUTOCENTRUM 
NITRA, spol. s 
r.o.(Chrenovská 
22/1659, Nitra, 94901)

PhDr. Jana Koprdová (tel.: 
+421377777777, e-mail: 
jana.koprdova@toyotanitra.sk)

za mesiac (od 
900) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - preberanie nových vozidiel,  
- príjem vozidiel do servisu,  
- komunikácia so zákazníkmi,  
- pripravovanie a kontrola nových vozidiel k predaju a odovzdaniu,  
- riadenie realizácie prípravy, odovzdania a opravy,   
- nabíjanie vozidiel, kontrola povinnej výbavy, pneumatík,  
- výdaj vozidiel zo servisu  
- parkovanie nových i zákazníckych vozidiel - vodičský preukaz podmienkou a 
vynikajúce šoférske a parkovacie schopnosti.

Pripravovačka / 
Krajčírka (2)

Anna Beneová - 
bene(Coboriho  1, Nitra, 
94901)

Ing. Martina  Czakóová (tel.: 
+421910609230, e-mail: 
martina.czakoova@gmail.com)

za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovné a pracovité krajčírky a pripravovačky do 
zákazkového krajčírstva v Nitre - Módny salón bene. Predajňa sa nachádza v OD 
Polygon Nitra, Coboriho 1.  
Druh pracovného pomeru na plný úväzok/ dohodu/ živnosť.   
Prax vítaná.  
Termín nástupu ihneď.  
V prípade záujmu prosím volať na tel. číslo: 0905 923 137 / 0910 609 230

Process / Solution 
Engineer (1) GEODIS Slovensko 

s.r.o.(Fraňa Mojtu 34, 
Nitra, 94901)

Mgr. Jana Šinkovičová (, e-mail: 
jana.sinkovicova@geodis.com)

za mesiac (od 
1800) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Creation, evaluation and improvement of logistics processes  
- Tender management: analysis, concept development and offer calculation  
- Planning of workflows and creation of process manuals  
- Support in the development and implementation of project plans  
- Layout creation 2D/3D
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Procurement 
specialist (pre 
oblasť dopravy) 
(1)

GEODIS Slovensko 
s.r.o.(Fraňa Mojtu 34, 
Nitra, 94901)

Mgr. Jana Šinkovičová (tel.: 
+421914398834, e-mail: 
jana.sinkovicova@geodis.com)

za mesiac (od 
1500) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - analýza dopravného trhu z h adiska cien a ponuky dopravcov;  
- ponuka ve kých výberových konaní na dopravné služby;  
- kontrola úrovne marže a jej vykazovanie v konkrétnych časových cykloch;  
- výber dopravcov, vedenie rokovaní, stanovenie podmienok spolupráce a uzatvárania 
zmlúv;  
- kontrola implementácie ustanovení zmluvy subdodávate mi;  
- udržiavanie a zlepšovanie vzájomných vzťahov s k účovými dopravcami;  
- neustála optimalizácia dopravných plánov;  
- h adanie nových riešení, ktoré znižujú náklady na dopravu a zvyšujú jej efektívnosť;  
- príprava reportov o vlastnej činnosti;  
- účasť na stretnutiach s potenciálnymi a k účovými dopravcami;  
- zodpovednosť za spoluprácu s externými a internými subjektmi;  
- správa zmlúv s dopravcami, udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi;  
- sledovanie zmien v predpisoch v oblasti cestnej dopravy.

Profesionálny 
rodič (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Nitra(Dlhá 179, 
Nitra, 94901)

Eva Sendžová (tel.: 
+421372433002, e-mail: 
pam.nitra@ded.gov.sk)

za mesiac (od 
955)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2021 ; Zamestnanec Centra pre deti a rodiny Nitra, ktorý poskytuje 
starostlivosť určenému počtu detí v domácom prostredí v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.  
O danú pozíciu sa môžu uchádzať aj manželské páry.

Project Manager 
(1) GEODIS Slovensko 

s.r.o.(Fraňa Mojtu 34, 
Nitra, 94901)

Mgr. Jana Šinkovičová (, e-mail: 
jana.sinkovicova@geodis.com)

za mesiac (od 
1800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Defining and deploying project management methodologies  
- Collaborating with other department leaders to define, prioritize and develop projects  
- Planning project management including setting deadlines, prioritizing tasks and 
assigning team members to various deliverables  
- Analyzing financial data including project budgets, risks and resource allocation  
- Providing financial reports and budget outlines to Regional Management Team  
- Overseeing the development of the project and ensuring that team members are carrying 
out their tasks efficiently while upholding the company's standards  
- Drafting new and improving existing project management office policies and processes  
- Defining project communication, creating and updating project plans, weekly update 
reports, RASCI, RAID Log, Project Initiation Document, Steering Reports, etc.  
- Continuously evaluating projects to ensure they are meeting company standards, 
adhering to budgets and meeting deadlines  
- Accurately documenting the project's creation, development and execution as well as 
documenting the project's scope, budget and justification
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Projektový 
špecialista (1)

V.I.Trade 
s.r.o.(Novozámocká 102, 
Nitra, 94905)

Ing. Lucia Kocmanová (tel.: 
+421905321467, e-mail: 
lucia.kocmanova@vit.sk)

za mesiac (od 
1200) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • zabezpečovanie obchodných a montážnych aktivít oddelenia ,  
• technická a logická príprava zákaziek,  
• koordinácia a príprava, obstarávanie tovarov a služieb na zákazku,  
• organizovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých úloh oddelenia a 
zákazkovej činnosti, priame riadenie pracovníkov vykonávajúcich zákazky, materiálové a 
personálne zabezpečenie zákazky,  
• dodržiavanie zmluvných podmienok zákaziek, dodržanie rozpočtu zákazky a 
odovzdanie diela pod a zmluvy v súlade s legislatívou,  
• príprava pracovného prostredia pred začatím prác pre podriadených pracovníkov,  
• čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania.

Projektový/á 
asistent/ka (1)

Corvin Consulting, 
s.r.o.(Farská 1339/44, 
Nitra, 94901)

Barbara Bozsakyová (, e-mail: 
bozsaky.barbara@corvinconsulting.
sk)

za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho mladého, rýchlo sa rozvíjajúceho tímu h adáme 
asistenta projektového manažéra.  
Medzi hlavné pracovné činnosti patrí:  
- Administratívne úkony pre generálneho riadite a, vybavovanie telefonátov,  
- Práca s úradmi ( vypĺňanie tlačív)   
- Obchodné aktivity pre riadite a  
- Doh ad nad pracoviskom a plnení cie ov kolegov  
- Zastúpenie a organizačné riadenia počas neprítomnosti riadite a  
- Doh ad nad plnení úloh ostatných oddelení po zaškolení  
- Dohadovanie obchodných stretnutí ( pracovné stretnutia s odberate mi , dodávate mi)  
-- Príprava podkladov pre pravidelné mítingov s oddeleniami  
- Zapisovanie záznamov z porád  
- Príprava zmlúv pre riadite a pod a inštrukcií  
- Organizácia mítingov  
- Informovanosť o plnení úloh ostatných oddelení  
- Udržiavanie poriadku na pracovisku a zasadacej miestnosti  
- Vítanie návštev , usadenie
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Prípravár obalov 
(1) Nanogate Slovakia 

s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95201)

Ing. Miroslava Kováčová (tel.: 
+421377768552, e-mail: 
Miroslava.Kovacova@nanogate.co
m)

za mesiac (od 
895)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stručný popis práce:  

▪ Vykladá prázdne obaly na definované pozície v sklade, vonku okolo haly (pod a 
definovaného layoutu)  
▪ Na základe požiadaviek vykonáva inventúru prázdnych obalov  
▪ Udržiava poriadok s obalmi okolo haly, v sklade a vo výrobe  
▪Zásobuje kanban plochu potrebnými obalmi pre výrobu.  
▪ Udržuje poriadok na kanban ploche (obaly sú na správnych pozíciách / a zároveň 
pozície sú správne identifikované, vizualizované)  
▪ Dáva zmenové hlásenia o problémoch na zmene, návrhoch na zlepšenie  
▪ Zodpovedá za manipulačnú techniku  
▪ Dodržuje pravidlá a nariadenie BOZP a EHS

Príslušník Zboru 
väzenskej a 
justičnej stráže 
(3)

Ústav na výkon väzby a 
Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody v 
Nitre(Cintorínska 3, 
Nitra, 95050)

Mgr. Boris Jarkovič (, e-mail: 
Boris.Jarkovic@zvjs.sk)

za mesiac (od 
997)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná činnosť pri zaobchádzaní s väznenými osobami, 
zabezpečovanie činností v rámci časového rozvrhu dňa a činností na zabezpečenie práv 
väznených osôb.  
Samostatná činnosť pri zabezpečovaní strážnej činnosti v objektoch služobného úradu.  
Samostatná činnosť súvisiaca so zabezpečením eskort väznených osôb mimo stráženého 
objektu.

ROZPOČTÁR/ 
KALKULANT 
(1)

LKT BUILDING, 
s.r.o.(Železničiarska  44, 
Nitra, 94901)

Ing. Andrej Lörinc (tel.: 
+0905479277, e-mail: 
lktbuilding@gmail.com)

za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; • Preverovanie vstupných údajov pre tvorbu nákladových 
rozpočtov.  
• Zisťovanie fixných a variabilných položiek pre stanovovanie ceny.  
• Vypracovávanie rozpočtov a cenových kalkulácií – cenotvorba.  
• Sledovanie nárastov cien produktov, prirážok a vyjednávanie bonusov a zliav.  
• Vykonávanie kontroly nákladov pred, počas a po realizácii projektov a následné 
reportovanie a vyhodnocovanie výstupov.  
• Komunikácia s dodávate mi a vyjednávanie najvýhodnejších dodacích podmienok
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Recepčná - 
Asistentka (1)

AUTOCENTRUM 
NITRA, spol. s 
r.o.(Chrenovská 
22/1659, Nitra, 94901)

PhDr. Jana Koprdová, MBA (tel.: 
+421377777777, e-mail: 
jana.koprdova@toyotanitra.sk)

za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za chod recepcie  
- prvý kontakt so zákazníkmi na salóne  
- starostlivosť o salón (dopĺňanie cenníkov a katalógov, obsluha zákazníkov,   
  obsluha kopírky)  
- firemná korešpondencia  
- znalosť anglického jazyka, iný jazyk vítaný  
- znalosť MS office balíka  
- administratívne úlohy pod a požiadaviek predajcov alebo konate ov  
- udržiavanie čistoty na salóne

Recepčná / 
Recepčný (1)

HOTEL CAPITAL 
NITRA s.r.o.(Farská 16, 
Nitra, 94901)

Zdenka Adámková (tel.: 
+421948335982, e-mail: 
hotelcapital@hotelcapital.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Referent odbytu 
na úsek logistiky 
(1)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná  1797/62, 
Vráble, 95201)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

za mesiac (od 
1095)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme samostatného Referenta odbytu na úsek logistiky. 
Náplň práce je nasledovná:  
- jednou z k účových úloh je komunikácia so zákazníkmi  
- zadávanie a spracovanie zákazníckych objednávok a výh adov do informačného 
systému (Navision) a kontrola časového plnenia dodávok  
- sledovanie a koordinácia dodacích termínov s oddelením plánovania  
- monitorovanie plnenia dodacích termínov a pravidelný reporting  
- riešenie logistických reklamácií  
- komunikácia s externým a interným zákazníkom, spolupráca s ostatnými oddeleniami v 
záujme plynulého informačného toku a plnenia požiadaviek zákazníkov  
- príprava týždenného plánu predaja a práca s firemnými databázami, aktívna podpora pri 
riešení problémov  
- telefonická a emailová komunikácia so zahraničnými zákazníkmi na dennej báze
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Referent pre 
investičnú 
výstavbu - 
stavebný dozor 
(1)

Mesto Nitra(Štefánikova 
trieda 60, Nitra, 95006)

Katarína Koprdová (, e-mail: 
katarina.koprdova@msunitra.sk)

za mesiac (od 
1400) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 15.06.2021 ; Podie a sa  ako technický dozor nad stavbami a 
technologickými časťami stavieb, technická infraštruktúra: vodovod, kanalizácia, 
komunikácie a pod, zúčastňuje sa   na kontrolnom zameraní terénu zhotovite a pred 
začatím prác,  dodržiava podmienky stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 
doh adu po dobu realizácie stavby, spolupráca pri tvorbe zmluvy  o dielo s budúcim 
dodávate om, kontrola čerpania nákladov, príprava podkladov pre záverečné hodnotenie 
stavby, pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej častí a účasť na konaní a odovzdaní a 
prevzatí, kontrola a schva ovanie ukončenia častí stavby,  kontrolná činnosť dodržiavania 
ustanovení podpísaných zmlúv, realizačnej dokumentácie zhotovite a, riešenie podnetov 
a sťažností, vypracovávanie stanovísk v rámci pridelenej spisovej agendy .

Referent režimu 
oddelenia výkonu 
väzby a výkonu 
trestu (2)

Ústav na výkon väzby a 
Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody v 
Nitre(Cintorínska 3, 
Nitra, 95050)

Mgr. Boris Jarkovič (tel.: 
+421372832160, e-mail: 
Boris.Jarkovic@zvjs.sk)

za mesiac (od 
997)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná činnosť pri zaobchádzaní s väznenými osobami, 
zabezpečovanie činností v rámci časového rozvrhu dňa a činností na zabezpečenie práv 
väznených osôb.

Regionálny 
obchodný 
zástupca pre 
juhozápadné 
Slovensko (1)

TECH SOLUTION 
s.r.o.(Biovetská  32, 
Nitra, 94905)

Ing. Dušan Turček (tel.: 
+421914262728, e-mail: 
techsolution@techsolution.sk)

za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - vyh adávanie a získavanie nových zákazníkov v pridelenom 
regióne  
- starostlivosť a komunikácia s existujúcimi zákazníkmi  
- prezentovanie produktov a služieb spoločnosti  
- spracovanie cenových ponúk  
- vedenie obchodnej agendy  
- monitorovanie trhu, konkurencie a aktuálnych trendov  
- organizovanie svojho pracovného času  
- reportovanie obchodných aktivít  
- pravidelné služobné cesty v rámci juhozápadného Slovenska  
- plánovanie návštev
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Retušér 
vzh adových a 
funkčných chýb 
na karosérii (5)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1120)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Podporovať operačný tím pri plnení cie ov výroby vozidiel.   
- Odstrániť defekty na oddelení - Karosáreň.   
- Nahlásiť vzniknuté problémy na nápravách pomocou príslušných metód.  
- Prispievať k dosiahnutiu integrovaného výrobného systému, prevádzkových štandardov 
kvality výroby a spustenia procesov kvality operačných systémov.  
- Prispieť k zlepšovaniu nápadov do pracovného tímu.  
- Prevziať zodpovednosť za BOZP seba i iných.  
- Zabezpečiť, aby kvalita vlastnej práce bola vždy zachovaná.  
- Spolupracovať so štartovacím tímom v predvýrobnej fáze.  
- Prevziať zodpovednosť za spôsob a opravu chýb na hotových autách (karosérii), ako aj 
schva ovať vlastnú prácu pod a vysokých noriem kvality.  
- Klásť otázky na riešenie problémov, ak je to nevyhnutné, eskalovať problémy 
prostredníctvom vhodných prístupov.  
- Prevziať zodpovednosť za udržiavanie a zlepšovanie noriem 5S v danej oblasti.  
- Dodržiavať všetky firemné a miestne pravidlá.  
- Vykonávať akúko vek inú prácu pod a pokynov svojho riadiaceho pracovníka v 
súvislosti s prácou, ktorú možno požadovať.  
- Uprednostniť opravu automobilov na dosiahnutie definovaných cie ov.

Retušér 
vzh adových a 
funkčných chýb 
na lakovni (10)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
1120)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre 
Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokia  máte skúsenosť s 
prípravou a  lakovaním karosérií, brúsením, tmelením a opravami, prosím, prečítajte si 
našu ponuku.  
  
Popis práce:  
  
- Vykonávanie práce pod a predpísaných pracovných štandardov v procese lakovania 
karosérie  
- Oprava chýb na karosérii v priebehu procesu lakovania  
- Oprava chýb na nalakovanej karosérie  
- Kontrola kvality produktu
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Rozpočtár, 
prípravár stavieb 
(1)

Novosedlík, spol. 
s.r.o.(Chotárna  41, 
Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Spracovávanie rozpočtov a kalkulácií stavieb.  
- Zadávanie podkladov na vypracovanie cenových ponúk pre jednotlivých 
poddodávate ov, vyhodnotenie jednotlivých ponúk a realizovanie výberu.  
- Príprava návrhu ZoD s poddodávate mi, dodatky, vedenie evidencie zmlúv, finančných 
kariet, kontrola správnosti fakturácie pod a ZoD, objednávok.  
- Na základe potrieb vykonáva obhliadku stavieb a predkladá návrhy na alternatívne 
riešenia.  
- Spolupráca a rokovanie s investorom stavby.  
- Spracovanie výrobných kalkulácií, materiálových limitiek, mzdových kalkulácií.

SAP konzultant 
junior (1)

SnAP international , 
s.r.o.(Mostná 2835/62, 
Nitra, 94901)

Ing. Andrea Finck (, e-mail: 
info@snap-int.com)

za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši potreby 
klienta.  
• poradenstvo a konzultácie poskytované klientom týkajúce sa využitia ponúkaných 
riešení  
• analýza východzieho stavu a potrieb klienta, následná špecifikácia potrieb  
• tvorba konceptu riešenia cie ového stavu, tvorba zákazníckych riešení  
• realizácia riešenia na základe schváleného konceptu  
• kvalifikovaná technická podpora/konzultácie klientom, partnerom, interným tímom  
• účasť na riešení technických problémov priamo u klienta  
• komunikácia a rozvoj vzťahov s klientami a partnermi spoločnosti  
• zlepšovanie procesov v oblasti technickej podpory  
Ďalšie činnosti  
• tvorba a údržba dokumentácie  
• podpora zákazníka počas rutinnej prevádzky  
• podpora obchodných aktivít - spolupráca na tvorbe cenových ponúk   
• školenia užívate ov

Sales Manager 
(1)

Muehlbauer Automation 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Jesika Paceková (tel.: 
+421376946521, e-mail: 
jesika.pacekova@muehlbauer.sk)

za mesiac (od 
1700) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; ▪ You acquire and support customers for our automated lines  
▪ You focus on East Europe markets – Russia, Serbia, Ukraine, Belarus,...  
▪ You attend specialist conferences and participate in national and international events 
and trade fairs  
▪ You build long-term customer relationships in new business areas and develop existing 
customer contacts across all hierarchical levels, especially with representatives of 
governments  
▪ You analyze, prepare and implement offer and tender processes  
▪ You conduct price and contract negotiations with customers and set contract terms  
▪ You provide comprehensive support for customer projects, from first contact to after 
sales support
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Samostatný 
strážny oddelenia 
ochrany (6)

Ústav na výkon trestu 
odňatia 
slobody(Vašinova 
124/59, Nitra, 95061)

Mgr. Peter Krajčovič (tel.: 
+421372831160, e-mail: 
peter.krajcovic@zvjs.sk)

za mesiac (od 
997)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2021 ; výkon strážnej a eskortnej služby

Samostatný 
strážny úseku 
strážnej činnosti 
oddelenia 
ochrany (6)

Ústav na výkon väzby a 
Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody v 
Nitre(Cintorínska 3, 
Nitra, 95050)

Mgr. Boris Jarkovič (tel.: 
+421372832160, e-mail: 
Boris.Jarkovic@zvjs.sk)

za mesiac (od 
997)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava príslušníkov na výkon štátnej služby v Detenčnom 
ústave Hronovce (príprava bude realizovaná v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody Nitra)  
  
Samostatná činnosť pri zaobchádzaní s väznenými osobami,   
zabezpečovanie činností v rámci časového rozvrhu dňa a činností na zabezpečenie práv 
väznených osôb   
Samostatná činnosť pri zabezpečovaní strážnej činnosti v objektoch služobného úradu.  
Samostatná činnosť súvisiaca so zabezpečením eskort väznených osôb mimo stráženého 
objektu.

Sanitár (1) Psychiatrická nemocnica 
Ve ké Zálužie(Rinok 
334/48, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Sanitárske práce na lôžkovom psychiatrickom oddelení.

Senior účtovník 
(1)

HRman, 
s.r.o.(PRESOVSKA 41, 
NITRA, 94901)

za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Samostatné vedenie kompletnej účtovnej agendy 
podnikate ských subjektov v sústave podvojného účtovníctva  
- Príprava a vyhotovenie kompletnej účtovnej dokumentácie vrátane mzdovej agendy  
- Zostavenie ročnej účtovnej závierky a uzávierky vrátane inventarizácie  
- Príprava podkladov a vyhotovenie daňového priznania, hlásení, preh adov  
- Komunikácia so štátnymi inštitúciami v SR
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Service operátor 
v Nitre (10)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 27, Nitra, 94901)

Mgr. Martina Šípošová (tel.: 
+421917839697, e-mail: 
trebisov@e-personal.eu)

za mesiac (od 
967) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem, skladovanie, výdaj servisných súčiastok v rámci skladu  
- Kontrola súčiastok / rework súčiastok pred odoslaním k zákazníkovi  
- Balenie servisných súčiastok do individuálnych / hromadných balení  
- Príprava paliet / balíkov na vývoz  
- Vykonávanie pravidelnej inventúry  
- Napa ovanie softvéru na PWB (E-Rack)  
- Iné činnosti a aktivity súvisiace so rôznorodými servisnými aktivitami, pod a inštrukcií 
nadriadeného

Servisný technik 
(1)

TOMRA Collection 
Slovakia s. r. o.(Mostná 
13, Nitra, 94901)

Mgr. Martin Kahan (tel.: 
+4212232343912, e-mail: 
martin.kahan@tomra.com)

za mesiac (od 
1400)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba automatov na výkup nápojových obalov.

Sestra (1) "BENEFIT", Zariadenie 
sociálnych služieb 
Ľudovítová(Ľudovítová 
17, 95144)

Mgr. Monika Palková (tel.: 
+421903840438, e-mail: 
zssbenefit@ludovitova.onmicrosoft.
com)

za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Samostatné zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 

občanov v zariadení sociálnych služieb a koordinovanie prác so zamestnávate mi 
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť vykonávané sestrou.

Sestra (4) Psychiatrická nemocnica 
Ve ké Zálužie(Rinok 
334/48, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
980) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacientov na lôžkovom 
psychiatrickom oddelení.

Sestra pri lôžku 
(5)

Fakultná nemocnica 
Nitra(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

Ing. Eva Hudecová (tel.: 
+421376545611)

za mesiac (od 
971,88) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatne vykonáva odborné ošetrovate ské činnosti v rámci jej 
spôsobilosti.  Zodpovedá za včasné zistenie a zásah v prípade zmeny zdravotného stavu 
pacientov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení. Vedie a zodpovedá za príslušnú 
dokumentáciu.  
  
Ozvite sa nám.  
Tešíme sa na Vás.
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Sestra pri lôžku 
bez špecializácie 
(1)

Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.(Kláštorská 
134, Nitra, 94988)

Mária Vargová (tel.: 
+421376941270, e-mail: 
vargova@snzobor.sk)

za mesiac (od 
976) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovate skej 
starostlivosti pacientom, spolupráca s lekárom pri liečebných, diagnostických a 
ošetrovate ských výkonoch, vedenie zdravotnej dokumentácie.

Sestra 
špecialistka (1)

Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.(Kláštorská 
134, Nitra, 94988)

Mária Vargová (tel.: 
+421376941270, e-mail: 
vargova@snzobor.sk)

za mesiac (od 
1184) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovate skej 
starostlivosti pacientom, spolupráca s lekárom pri liečebných, diagnostických a 
ošetrovate ských výkonoch, vedenie zdravotnej dokumentácie.

Skladník (1) FERONA Slovakia, 
a.s.(Dvorčianska  70, 
Nitra, 94905)

Emília Šimková (tel.: 
+421415638283, fax: 
+421417247042, e-mail: 
simkova@zilina.ferona.sk)

za mesiac (od 
780)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem a výdaj obchodného tovaru a služieb a súvisiaca 
evidencia,   
- obsluha elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, viazanie bremien

Skladník (1) Ing. Mário Richtárik - 
Stavebniny(Novozámoc
ká 62/68, Nitra, 94905)

Ing. Mario Richtarik (tel.: 
+421905622223, fax: 0376511777, 
e-mail: 
info@stavebninyrichtarik.sk)

za mesiac (od 
754)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; predaj stavebneho materialu, praca na vysokozdviznom voziku, 

praca na sklade

Skladník (1) OPTIMA 
a.s.(Železničiarska 8, 
Nitra, 94973)

Anna Ballayová (, e-mail: 
anna_ballayova@optima.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Kvalitatívna a kvantitatívna prebierka tovaru, skladových zásob, 
uloženie do regálov, vedenie evidencie a vybavovanie reklamácií, balenie a expedícia 
tovaru pre jednotlivých odberate ov, vykládka a nakládka tovaru, upratovanie skladu, 
práca na vysokozdvižnom vozíku.
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Skladník - Vráble 
(5)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná 48, 
Vráble, 95201)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme nové posily do skladu s platným preukazom na VZV 

alebo skúsenosťami s prácou na VZV - v prípade potreby a základných skúseností 
oprávnenie na VZV ZABEZPEČÍME!  
  
Pracovná ponuka je priamo do kmeňového stavu spoločnosti. Nepremeškaj takú výbornú 
ponuku!  
  
Čo bude tvojou úlohou?  
- príjem a výdaj materiálu  
- naskladňovanie a vyskladňovanie materiálu z a do výroby  
- nakládka a vykládka kamiónov  
- práca s tabletom a systémom SAP  
- označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami  
- mesačné inventúry

Skladník - 
skladníčka / 
prípravár tovaru 
(2)

Solvent SR, spol. s 
r.o.(Hlohovecká 6, 
Lužianky, 95141)

Daniela Horníková (, e-mail: 
daniela.hornikova@pksolvent.sk)

za mesiac (od 
650) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulácia s tovarom  
- príprava tovaru, práca so scenerom  
- práca s ručným paletovým vozíkom  
- kontrola dátumu spotreby  
- udržiavanie poriadku v priestoroch pracoviska ...

Skladník NR (40) 1CONTRACT, 
k.s.(Dolné Hony  27, 
Nitra, 94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečovanie naskladnenia, vyskladnenia a transportu 
materiálu v rámci   
   skladu   
- spolupráca s ostatnými členmi tímu  
- práca pod a pravidiel BOZP a interných predpisov

Skladník bez 
VZV, zásobovač 
(5)

ePersonal s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94911)

Martina Poláková (tel.: 
+421917840664, e-mail: 
martina.polakova@kvt.sk)

za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zásobovanie výrobných liniek paletovým vozíkom,  
- práca na 8 hodinové pracovné zmeny.
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Skladník v 
obchode so 
stavebným 
materiálom (1)

Alojz Pánik  
STAVEX(Staničná 10, 
Vráble, 95201)

Ing. Marian Pánik (tel.: 
+421915722052, e-mail: 
stavex@stavex.sk)

za hodinu (od 
4,2)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem tovaru, výdaj tovaru zákazníkovi na základe dokladu, 
inventúra skladu, udržiavanie poriadku v sklade, obsluha VZV, vyžaduje sa aj ručná 
manipulácia tovaru

Skladník, vodič 
VZV (1)

JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za hodinu (od 
4,3)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem, výdaj surovín a materiálov  
- príprava expedície na základe plánov  
- práca s obalovým materiálom  
- nakládka, vykládka kamiónov  
- práca v systéme SAP

Skladník, vodič 
VZV (20)

Grafton Slovakia 
s.r.o.(Dolné Hony x, 
Nitra, 94901)

Katarína Paulovičová (tel.: 
+421910744004, e-mail: 
katarina.paulovicova@grafton.sk)

za mesiac (od 
890)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adme vodičov na VZV do skladu novootvorenej automobilky 

v Nitre.  
Tvojou úlohou bude:  
- vykladanie a nakladane kamiónov  
- vyskladnovanie a zaskladnovanie tovaru  v regáloch  
- manipulácia so zverenými komponentami  
- práca so scannerom  
- zásobovanie linky s pracovnými komponentami  
- kontrola obalov

Skladový 
administrátor 
(29)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Štúrova 22, Nitra, 
94901)

Mikuláš Vilhan (tel.: 
+421905860000, e-mail: 
mikulas.vilhan@syncreon.com)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Sledovanie a kontrola prichádzajúceho tovaru do skladu  
- Zodpovednosť za zadávanie údajov do systému SAP alebo Excel  
- Monitorovanie toku materiálu v systéme SAP, riešenie nezrovnalostí  
- Kontrola skladových zásob  
- Sledovanie a hlásenie problémov včas spolu s dokumentáciou poškodeného produktu  
- Práca s objednávkami na prepravu alebo dokumentmi na určenie položiek, ktoré sa 
majú presúvať, zhromažďovať, distribuovať alebo odosielať  
- Vykonávania inventúry skladových zásob  
Zmennosť:  
- aktuálne na 7:45 hodinové zmeny 5 dní v týždni:  
06:00 -14:15  
14:15 – 22:30  
- v budúcnosti na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40-06:00
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Skladový 
manipulant / 
Skladník na 
jednu zmenu (3)

JalCo Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony  29, 
Nitra, 94901)

Mária Cíbiková (tel.: 
+421904646665, e-mail: 
maria.cibikova@jalcoeurope.com)

za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s LCD panelmi, zaskladňovanie a vyskladňovanie, 
pomocné práce v sklade, práca aj s počítačom.   
Preukaz VZV nie je nutný avšak vítaný.  
Práca v malom kolektíve, len na jednu zmenu.  
Doprava zabezpečená!

Smetiar, 
pracovník na VZ 
(1)

VEPOS, spol. s 
r.o.(Štúrova 516/1, 
Vráble, 95201)

Ing. Juraj Sojka (tel.: 
+421915771957, e-mail: 
vepos@vepos.eu)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vývoz odpadu, kosenie VZ, práce pod a pokynov a potrieb 

zamestnávate a.

Sociálny 
pracovník / 
Sociálna 
pracovníčka 1/2 
úväzok (1)

Združenie 
STORM(Nedbalova 17, 
Nitra, 94901)

Mgr. Pavol  Ščasný (, e-mail: 
zdruzenie.storm@gmail.com)

za mesiac (od 
370) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 1. SOCIÁLNY PRACOVNÍK s užívate mi drog - 1/2 úväzok  
Mzda: 370 EUR/HM/mesiac  
Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny   
  
Činnosti:   
- výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách   
- poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej 
dokumentácie a pod.  
- organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cie ov organizácie a jej programov  
- rozvoj programu práce s rizikovými skupinami udí  
- administratívna činnosť nevyhnutná pre chod programu  
- aktívna účasť na pracovných a supervíznych stretnutiach, ...

Sociálny 
pracovník / 
Sociálna 
pracovníčka s 
deťmi (1)

Združenie 
STORM(Nedbalova 17, 
Nitra, 94901)

Mgr. Pavol  Ščasný (, e-mail: 
zdruzenie.storm@gmail.com)

za mesiac (od 
740) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame 1 miesto pre sociálnych pracovníkov /aj 
vyštudovaných v odbore sociálne služby a poradenstvo/ na plný úväzok  
  
1 SOCIÁLNY TERÉNNY PRACOVNÍK s deťmi a mládežou - 1 úväzok  
Mzda: 740 EUR/HM/mesiac  
Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny   
  
Činnosti:   
- výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách a v nových lokalitách v meste 
Nitra  
- poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej 
dokumentácie a pod.  
- organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cie ov organizácie a jej programov  
- rozvoj programu práce s rizikovými skupinami udí  
- administratívna činnosť nevyhnutná pre chod programu  
- aktívna účasť na pracovných a supervíznych stretnutiach, ...
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Sociálny 
pracovník / 
Sociálna 
pracovníčka s 
deťmi 1/2 úväzok 
(1)

Združenie 
STORM(Nedbalova 17, 
Nitra, 94901)

Mgr. Pavol  Ščasný (, e-mail: 
zdruzenie.storm@gmail.com)

za mesiac (od 
370) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 1 SOCIÁLNY TERÉNNY PRACOVNÍK s deťmi a mládežou - 1 
polovičný úväzok  
Mzda: 370 EUR/HM/mesiac  
Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny   
  
Činnosti:   
- výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách a v nových lokalitách v meste 
Nitra  
- poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej 
dokumentácie a pod.  
- organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cie ov organizácie a jej programov  
- rozvoj programu práce s rizikovými skupinami udí  
- administratívna činnosť nevyhnutná pre chod programu  
- aktívna účasť na pracovných a supervíznych stretnutiach, ...

Správca budov / 
Údržbár strojov a 
zariadení (1)

ŠVEC a SPOL., 
s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95217)

Ing. Jana Vöröšváriová (tel.: 
+421908755770, e-mail: 
personalne@svecgroup.sk)

za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho stavu 
objektov (murárske, vodárenské, maliarke práce)  
- kontrola vykurovania  
- údržba areálu  
- nákup drobného spotrebného materiálu  
- priebežná starostlivosť o plynulý chod strojných zariadení vo výrobe, drobné opravy a 
nastavenie  
- obsluha VZV

Staničná sestra 
(1)

Spoločnosť Zlatý 
vek(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

Mgr. Ľubomíra Pačutová (tel.: 
+421917197925, e-mail: 
info@ddzlatyvek.sk)

za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná ošetrovate ská starostlivosť  metódou 
ošetrovate kého procesu v ústavnom zdravotníckom zariadení, vedenie zdravotníckej 
agendy, prijímanie a prepúšťanie pacientov, riadenie tímu sestier, spolupráca s 
ošetrujúcimi lekármi, zastupovanie vedúcej sestry - manažérky zariadenia.

Stavbyvedúci (1) Ing. Marián Sahul  S T A 
V E K O(Benkova 13, 
Nitra, 94911)

Ing. Peter Tehlár (tel.: 
+421903225184, fax: 
+421377828130, e-mail: 
staveko1@staveko-smf.sk)

za mesiac (od 
1100)

Vyššie odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na stavbe.

Stavbyvedúci (1) Ing. Marián Sahul  S T A 
V E K O(Benkova 13, 
Nitra, 94911)

Ing. Peter Tehlár (tel.: 
+421903225184, fax: 0377828130, 
e-mail: staveko1@staveko-smf.sk)

za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na stavbe.
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Stavbyvedúci (1) Novosedlík, spol. 
s.r.o.(Chotárna 41 41, 
Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - organizovanie výstavby pod a PD a harmonogramu  
- dodržiavanie kvality realizovaných prác  
- dodržiavanie technologických postupov, predpisov BOZP a interných smerníc  
- riadenie a kontrola subdodávate ov

Stavebný a 
prevádzkový 
elektrikár (8)

KOMENCO 
s.r.o.(Atómové 
elektrárne Mochovce x, 
Vráble, 95201)

Bc. Andrea Širková (tel.: 
+421919180041, e-mail: 
info@komenco.sk)

za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - silnoprúdová elektrotechnika do 440kV/trafostanice, rozvodne, 
vzdušné a káblové rozvody  
- montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky  
- opravy, údržba, záručný a pozáručný servis el. zariadení do 110 kV  
- meranie, regulácia, štrukturovaná kábeláž a optokáble, projektant elektro, montáž 
rozvádzačov...

Stavebný dozor 
(1)

ENTO, spol. s r. o. 
Košice(Nepervillská 
2646, Nitra, 94901)

František Seliga (tel.: 
+421905724754, e-mail: 
seliga@entoke.sk)

za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon stavebného dozoru, stavbyvedúceho, koordinácia 
stavebných prác.

Stavebný 
pracovník (1)

ART-BAU 
s.r.o.(Vašinova  61, 
Nitra, 94901)

Tomáš Jurčo (, e-mail: info@art-
bau.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce.

Stolár (1) METRIX - nábytok na 
mieru, s.r.o.(Horákova 
32, Lužianky, 95141)

Peter Karas (tel.: +421911663662, 
e-mail: info@metrix.sk)

za mesiac (od 
1300)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vyroba a montaz nabytku do interieru a exterieru.
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Strategický 
nákupca (Vráble) 
(1)

Maxin's quality services, 
s. r. o.(Hlavná  1797/62, 
Vráble, 95201)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

za mesiac (od 
1095)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame zaujímavú pracovnú pozíciu plnú výziev a možností 
na sebarozvoj pre nákupcu so skúsenosťami.  
  
Náplňou práce bude nasledovné:  
- nákup v rámci zverených konkrétnych komodít  
- analýza BOM na základe zákazníckej technickej dokumentácie v rámci zverených 
komodít  
- vypracovanie a odosielanie dopytov (RFQ), získavanie cenových ponúk od dodávate ov 
AVL, LSP a / alebo predpísaných dodávate ov  
- návrh dohody nákupných podmienok od dodávate ov na nové a existujúce projekty  
- príprava výpočtov jednotkových cien (materiálových kalkulácií) na predaj pod a 
štandardného postupu spoločnosti  
- spolupráca v oblasti riadenia projektov výrobného procesu a technických zmien  
- spolupráca so strategickým a operatívnym nákupom  
- podpora operatívneho nákupu  
- nákup špecifických komponentov pre sériovú výrobu, ktoré vyžadujú zvýšenú 
pozornosť v záujme predísť vysokému zvyškovému materiálu v dôsledku zmien vo vývoji 
zákazníckych objednávok alebo zmien vo výrobku

Strategický 
nákupca - junior 
(1)

UDENCO s.r.o.(Pri 
Jelšine  3A, Nitra, 
94901)

Ing. Erika Radošická (, e-mail: 
erika.radosicka@udenco.com)

za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; • Samostatné vyh adávanie potencionálnych dodávate ov na 
základe najlepších podmienok pri zachovaní požadovanej kvality  
• Samostatná príprava a spacovávanie žiadostí o cenové ponuky dodávok materiálu a 
služieb   
• Samostatné spracovávanie technicko – ekonomických možností a aplikácia znižovania 
nákladov priameho materiálu a výrobných služieb v rozsahu pridelených komodít    
• Kontinuálne preskúmavanie cien a vo ných kapacít na trhu v nízkorozpočtových 
krajinách komodít nakupovaných zamestnávate om  
• Konsolidácia dodávate skej základne včítane vykonávania a distribuovania 
pravide ných analýz výkonnosti dodávate ov   
• Kalkulácie nákladov na materiál, polovýrobky a hotové výrobky, ich analýza a následné 
zlepšovanie  
• Riadenie, správa a aktualizácia nákupných údajov v databázovom systéme 
zamestnávate a v súlade s pravidlami zamestnávate a  
• Aplikácia výsledkov zmenových konaní súvisiacich s nákupom materiálu a služieb

Strechár / 
Pokrývač striech 
(7)

DELTA EN PLUS 
s.r.o.(Sídlisko Lúky 
1231/90, Vráble, 95201)

Štefan Novosad (, e-mail: 
deltanovosad@gmail.com)

za mesiac (od 
3500)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Rekonštrukcia stavebných krytín, pokrývanie krovov 
jestvujúcich stavieb.
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Strojník ČOV (1) Psychiatrická nemocnica 
Ve ké Zálužie(Rinok 
334, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
875)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Práce spojené s prevádzkou čističky odpadových vôd 

nemocnice.

Supervízor 
internej logistiky 
(8)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Štúrova 22, Nitra, 
94901)

Mikuláš Vilhan (tel.: 
+421905860000, e-mail: 
mikulas.vilhan@syncreon.com)

za mesiac (od 
1659) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Efektívne riadenie tímu skladových pracovníkov a vodičov 
vysokozdvižných vozíkov  
- Prerozde ovanie pridelených zodpovedností medzi členov tímu  
- Zabezpečenie porozumenia pracovným postupom novonastupujúcich zamestnancov  
- Spolupodie anie sa na zaučení nových zamestnancov  
- Kontrola a koordinácia zverených zodpovedností  
- Zabezpečenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti na pracovisku  
- Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti  
Zmennosť:  
- aktuálne na 7:45 hodinové zmeny 5 dní v týždni:  
06:00 -14:15  
14:15 – 22:30  
- v budúcnosti na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40-06:00

Svetelný technik, 
Projektant, 
Elektrotechnik 
(1)

HELPLUX, 
s.r.o.(Pražská 2, Nitra, 
94911)

Mgr. Ivana Šimonová (tel.: 
+421908783805, e-mail: 
ivana.simonova@helplux.sk)

za mesiac (od 
1200) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho svetelno-technického tímu h adáme absolventa, alebo 
študenta posledného ročníka Fakulty elektrotechniky a informatiky, študijného odboru 
elektrotechnika (svetelná technika), prípadne skúseného odborníka.  
  
Náplň práce:  
Technická podpora pri spracovaní návrhov na osvetlenie pre dopyt zákazníka  
Optimálne rozvrhnutie osvetlenia pod a EU noriem    
Aplikácia druhov a typov svietidiel do projektu z portfólia spoločnosti   
Zaujímavé projekty (výrobné haly, business centrá, reťazce obchodných centier v rámci 
celého Slovenska)  
Používanie špecifických odborných programov DIALux a AutoCAD
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Teamleader - 
Nitra (2) Lucia Gáliková(Fraňa 

Mojtu 1, Nitra, 94911)

Lucia Gáliková (tel.: 
+421918626427, e-mail: 
asistentgalikova@gmail.com)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v mladom kolektíve udí vhodná ako privyrobenie si popri 

škole, ne/zamestnaní alebo ako hlavná činnosť.  
 - vhodnejšie pre uchádzača od 18 rokov   
Náplň práce: personalistika, chod kancelárie, komunikácia, administratíva, práca na PC  
 - Plat: 150-800 € pod a výberu privyrobenia alebo ako hlavná činnosť   
 - možnosť kariérneho postupu  
  
V prípade záujmu poslať životopis s tel. kontaktom na mail: galiklucia@gmail.com  
Ak sa vám od nás nikto neozval, je možné, že váš životopis neprišiel. Pošlite ho ešte raz. 
Ďakujem

Technický 
pracovník (1) Emília Halvelandová  

HSH(Pod Kaštielom 
319, Ve ké Zálužie, 
95135)

JUDr. Eva Bernáthová (tel.: 
+421944085004, e-mail: 
e.bernathova@hsh.sk)

za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečovanie vykonávania opráv, odstraňovanie závad, 
údržbárske práce  
- bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov
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Technik (2) Best Door 
s.r.o.(Dubíkova 442/12, 
Nitra, 94901)

Ing. Patrik Bršel (, e-mail: 
brsel@bestdoor.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; PONUKA PRÁCE,  

Stavebný technik (elektro) pre montáž a servis garážových brán a tieniacej techniky  
Best Door s.r.o. Nitra  
Miesto práce: Nitriansky kraj  
Miesto spoločnosti : Nitra  
Druh pracovného pomeru : plný úväzok  
Termín nástupu: ihneď na základe skúseností  
Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
- zodpovednosť za priebeh realizácie montáží po celom Nitrianskom kraji   
- práca s technickou dokumentáciou  
- spolupráca s projektantom a s ostatnými členmi projektového tímu  
Zamestnanecké výhody, benefity  
- zázemie stabilnej spoločnosti  
- balík firemných benefitov  
- automobil,  
- možnosť sebarealizácie a profesného rastu  
Informácie o výberovom konaní  
V prípade záujmu o danú pracovnú pozíciu nám, prosím, zašlite obratom informáciu o 
dohodnutí termínu pohovoru u nás v spoločnosti e-mailom. ( info@bestdoor.sk )  
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí 
spĺňajú požiadavky našej spoločnosti.  
  
Prosíme, Váš životopis zasielajte aj so súhlasom so spracovaním osobných údajov.  
Predpokladaný termín ukončenia výberového konaní  
31.05.2021   
Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná  
Stavebný priemysel  
  
Naším dodávate om sú zahraničné a stabilné spoločnosti, ktoré zabezpečuje 
dodávate ským spôsobom kompletné služby a riešenia.

Tesár (10) Strong Business group s. 
r. o.(Mostná 13, Nitra, 
94901)

Martyniuk Serhii (tel.: 
+421917860757, e-mail: 
martinyuk627@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba drevených výrobkov určených hlavne na použitie v 

stavebnom priemysle   
Tesárske práce, montáž, údržba a opravy tesárskych konštrukcii.

Tesár (15) MONT BOSS, 
s.r.o.(Novozámocká 67, 
Nitra, 94905)

Milenko Vasič (tel.: 
+421918860792, e-mail: 
mont.boss.sro@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; tesár v stavebníctve
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Tesár (2) Novosedlík, spol. 
s.r.o.(Stavby 
zamestnávate a v okrese 
Nitra 01, Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za hodinu (od 
5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - zhotovenie provizórnych oplotení, lešenárskych podláh, 
ochranných lešení a ohradení  
- debniace práce: debnenie základových pásov, stropov, vencov, trámov a prekladov, 
ríms, atík, schodíšť a systémových debnení  
- zhotovenie krovov strešných krytín všetkých druhov  
- montáž paženia výkopov

Tesár (3) Ing. Miroslav Sádovský  
STAVEBNÁ FIRMA 
SÁDOVSKÝ(Hviezdosl
avova 19, Nitra, 94911)

Eva Mečárová (tel.: 
+421904928872, e-mail: 
sadovsky@nextra.sk)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Tesárske práce v stavebnej výrobe,  
- práce so systémovým debnením DOKA a PERI.

Tesár (4) Szaru, spol. s 
r.o.(Fábryho 160/8 , 
Štitáre, 95101)

Rudolf Maťuš (, e-mail: 
Szaru.spol.s.r.o@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Tesár (5) Ing. Miroslav Sádovský  
STAVEBNÁ FIRMA 
SÁDOVSKÝ(Hviezdosl
avova 19, Nitra, 94911)

Eva Mečárová (tel.: 
+421904928872, e-mail: 
sadovsky@nextra.sk)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Tesárske práce v stavebnej výrobe,  
- práce so systémovým debnením DOKA a PERI.

Thajská masérka 
(3) Aisawan s.r.o.(Fraňa 

Mojtu  16, Nitra, 94901)
Matúš Mečár (tel.: +421902145836, 
e-mail: aisawansk@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Tradičné thajské masáže.

Tiper (10) LOGITECH, spol. s 
r.o.(Sídlisko Žitava 15, 
Vráble, 95201)

Ing. Vladimír Kubovič (tel.: 
+421903208528, e-mail: 
logitech.nr@gmail.com)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívne vyh adávanie klientov, komunikácia s klientami, 
poradenstvo a riesenie aktuálnych potrieb klientov, dlhodobá starostlivosť o klientov. 
Práca s PC, mailing, vypracovávanie ponúk.

Traktorista (2) Marta Kozárová(Malý 
Cetín 146, Malý Cetín, 
95107)

Marta Kozárová (tel.: 
+421905622317, e-mail: 
kozarovamarta@centrum.sk)

za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; traktorista, mechanik

Traktorista a 
opravár 
po nohospodársk
ych strojov (1)

Po nohospodárske 
družstvo Ivanka pri 
Nitre(Novozámocká 
cesta 183/408, Ivanka pri 
Nitre, 95112)

Ing. Róbert Mészároš (tel.: 
+421904497032, e-mail: 
robert.meszaros@pdivanka.sk)

za hodinu (od 
4,1)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a oprava po nohospodárskych strojov a zariadení, práca 
s po nohospodárskymi strojmi a príslušenstvom, pomocné práce v rastlinnej výrobe pod a 
potreby.

Triedič odpadov - 
triedenie 
materiálu (1)

ElektroWaste, 
s.r.o.(hlavna  1, Ve ké 
Zálužie, 95135)

Martin Slamka (tel.: 
+421911905412, e-mail: 
slamka@elektrowaste.sk)

za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Tímlíder v sklade 
(31)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Štúrova 22, Nitra, 
94901)

Mikuláš Vilhan (tel.: 
+421905860000, e-mail: 
mikulas.vilhan@syncreon.com)

za mesiac (od 
1235)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Koordinovať tím operátorov skladu a operátorov 
vysokozdvižných vozíkov (viacerých typov)  
- Zabezpečiť, že zamestnanci poznajú a dodržiavajú pracovné procesy   
- Zabezpečiť dodržiavanie denných cie ov (KPI’s) a štandardov kvality  
- Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel Bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia ako aj 5S 
pravidiel v rámci zvereného organizačného útvaru  
- Zabezpečiť nepretržitú dodávku dielov pre montážnu linku (eliminácia zákazníkových 
prestojov)  
- Zabezpečiť výber položiek pod a objednávky zákazníka a dodanie položiek do 
pracovnej/ montážnej oblasti   
- Zabezpečiť čistotu, bezpečnosť a dostupnosť skladových priestorov  
- Koordinovať vykládku nákladných áut a v prípade potreby práca v sklade na 
vysokozdvižnom vozíku  
Zmennosť:  
- aktuálne na 7:45 hodinové zmeny 5 dní v týždni:  
06:00 -14:15  
14:15 – 22:30  
- v budúcnosti na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40-06:00

Umývač - 
obsluha 
autoumyvárne (1)

AUTOCENTRUM 
NITRA, spol. s 
r.o.(Chrenovská 
22/1659, Nitra, 94901)

PhDr. Jana Koprdová, MBA (tel.: 
+421377777777, e-mail: 
jana.koprdova@toyotanitra.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - ručné umývanie vozidiel (WAP zariadenie)  

- príprava nových vozidiel pre zákazníkov  
- čistenie, umývanie, tepovanie

Umývač 
osobných 
automobilov (4)

Pro-option 
s.r.o.(Bratislavská  5b, 
Nitra, 94901)

Erik Foldesi (, e-mail: 
info@fastnshine.sk)

za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Upratovačka (1) Eco upratujeme, 
s.r.o.(Štefánikova trieda 
71, Nitra, 94901)

Mgr. Lucia  Ábelová (tel.: 
+4210948099109, e-mail: 
upratujemenr1@gmail.com)

za mesiac (od 
311,5)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho tímu h adáme pani upratovačku na upratovacie a 
čistiace práce v spoločných priestoroch panelákov. Jedná sa o zametanie, umývanie 
podláh, utieranie prachu, umývanie okien atď. Kladieme dôraz na detail a vysokú kvalitu 
práce. Práca je na skrátený pracovný úväzok. Zamestnanec pracuje počas dňa a týždňa na 
viacerých pracoviskách a presúva sa samostatne.

Upratovačka (1) MINORITAS, 
s.r.o.(Rastislavova 12, 
Nitra, 94901)

Melinda Mikleová (, e-mail: 
mikleova@eurotoner.sk)

za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Upratovanie, čistenie a ošetrovanie rôznych typov plôch a 

podláh, upratovanie domácností klientov a iných typov priestorov. Zabezpečovanie hyg. 
štandov vo zverených priestoroch ( napr. kancelárskych, skladových, nemocničných, 
zdravotníckych a potravinárskych prevádzkach).

87



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Upratovačka (2) Fakultná nemocnica 
Nitra(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

PhDr. Mária Valábiková (tel.: +421 
914 352 179)

za mesiac (od 
623) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov v pavilónoch Fakultnej nemocnice Nitra.

Upratovačka (2) Tofisia Pro, 
s.r.o.(Partizánska 443, 
Nitra, 94911)

Tomáš Fintor (tel.: +421904047272, 
e-mail: info@tofisia.sk)

za mesiac (od 
312) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných priestorov bytových domov.  
Upratovanie kancelárskych priestorov.

Upratovačka / 
Upratovač - Nitra 
JLR (8)

B+N Slovakia Facility 
Services spol. s 
r.o.(Priemyselný Park 
Sever, Dolné Hony 1, 
Nitra, 94901)

Mgr. O ga Bírešová (tel.: 
+421905500404, e-mail: 
olga.biresova@sk.issworld.com)

za hodinu (od 
3,58)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie v Jaguar Land Rover, Priemyselný park Sever, 
Dolné Hony, 949 01 Nitra. Pracovná činnosť zahŕňa čistenie podláh a zariadení v 
kanceláriách a určených priestoroch, vynášanie smetí a odpadkov - základné činnosti 
upratovania + čistenie technických prístrojov a zariadení. Pracovná doba - 40 hod. 
pracovný týždeň, pondelok-piatok od 5:30 hod. - 14:00 hod., alebo od 14:00 hod. - 22:30 
hod. mzda 3,580 Eur/hod. + dochádzkový bonus za 100% dochádzku 80 EUR/mesiac. 
Kontakt O ga Bírešová, P&C koordinátor, tel.: +421905500404, 
olga.biresova@sk.issworld.com

Učite a/ku 
odborných 
ošetrovate ských 
predmetov (3)

Stredná zdravotnícka 
škola, Farská 23, 
Nitra(Farská 23, Nitra, 
95050)

PhDr. Regina Sládečková, PhD. 
(tel.: +421911520891, fax: 
0377930007, e-mail: 
riaditelka@szsnitra.sk)

za mesiac (od 
1050) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchova a vzdelávanie žiakov

Vedúca sestra (1) Psychiatrická nemocnica 
Ve ké Zálužie(Rinok 
334/48, Ve ké Zálužie, 
95135)

Darina Sabová (tel.: 
+421376548814, e-mail: 
darina.sabova@pnvz.sk)

za mesiac (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Manažovanie ošetrovate skej a hygienickej starostlivosti o 
pacientov na lôžkovom psychiatrickom oddelení.
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Vedúci 
fyzioterapeut (1)

Fakultná nemocnica 
Nitra(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

Ing. Eva Hudecová (tel.: 
+421376545611, e-mail: 
eva.hudecova@fnnitra.sk)

za mesiac (od 
1157,5) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadite  Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkčného miesta vedúci fyzioterapeut Kliniky fyziatrie, balneológie a 
liečebnej rehabilitácie – úv. 1,00  
  
Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:  
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  
  
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:  
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia 
v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, 
ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom 
programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy,  
• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 
špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),   
• odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo 
špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 časti F Nariadenia 
vlády SR č. 296/2010 Z. z. (v prípade, ak uchádzač tento kvalifikačný predpoklad 
nespĺňa a po ukončení výberového konania sa stane úspešným uchádzačom, je povinný 
do 1 roka od oznámenia výsledku výberového konania začať štúdium v zmysle vyššie 
uvedenej prílohy Nariadenia),  
• najmenej pätnásťročnú odbornú prax,   
  
Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:  
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením údaja o celkovej dĺžke riadiacej praxe  
• motivačný list  
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o získaných špecializáciách, odbornej spôsobilosti 
(viď kvalifikačné predpoklady) - fotokópie  
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
• potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie  
• projekt riadiacej práce vedúceho fyzioterapeuta v rozsahu 4 strán formátu A4   
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového 
konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený pod a osobitných predpisov   
  
Základná zložka mzdy:  1157,52 €   
  
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 
28.05.2021 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Klinika fyziatrie, 
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balneológie a liečebnej rehabilitácie – vedúci fyzioterapeut – NEOTVÁRAŤ“ a adresou 
odosielate a na adresu: Fakultná nemocnica Nitra,  sekretariát riadite a, Špitálska 6, 950 
01  Nitra.   
  
Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania 
uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia 
vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu riadite a FN Nitra.  
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, 
bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).   
  
O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou 
pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Vnútorný 
predajca na ČS 
Shell (2)

Erika 
Fraitová(Chrenovská 24, 
Nitra, 94901)

Katarína Červená (tel.: 
+421376537072, e-mail: 
shell8208@csshell.net)

za hodinu (od 
4,85)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka  

infor. zákazníka o prebiehajúcich akciách  
starostlivosť o zákazníka  
práca s pokladňou  
preberanie a dokladanie tovaru   
udržiavanie čistoty na ČS

Vodič (1) DAMATE, s. r. 
o.(Če adice 30, Če adice, 
95103)

Mgr. Dávid  Czako (tel.: 
+421902709951, e-mail: 
damate@damate.sk)

za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz pizze.

Vodič (1) Husárik, s.r.o.(Vinárska 
cesta 14, Lužianky, 
95114)

Ondrej Belan (tel.: +421915789735, 
e-mail: 
ondrej.belan@heineken.com)

za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz alko a nealko nápojov z ve koobchodu do maloobchodu.

Vodič (1) Marián Turan 
T.M.T.(Letecká  2, 
Nitra, 94907)

Marián  Turan (tel.: 
+421905523523, e-mail: 
turan@tmt.sk)

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič, obsluha auta - pracovných plošín.

Vodič (1) NITRAZDROJ, 
a.s.(Novozámocká 230, 
Nitra, 94901)

Ing. Lucia Szabóová (tel.: 
+421376922607, fax: 0376922607, 
e-mail: szaboova@nitrazdroj.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplňou práce na danej pozície je:  
- nakladanie a skladanie, výrobkov alebo tovaru  
- zodpovednosť za vozidlo, náklad a prepravné doklady

Vodič (1) Nitrianske komunálne 
služby, s.r.o.(Nábrežie 
mládeže 87, Nitra, 
94901)

Ing. Marián Halla (tel.: 
+421902999555)

za mesiac (od 
870)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; riadenie nákladného vozidla so špeciálnou úpravou, údržba a 
starostlivosť o vozidlo, evidencia jázd, zodpovednosť za osádku vozidla, osobný kontakt 
so zákazníkmi
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Vodič - rozvozca 
pizze (1)

NISAT, spol. s 
r.o.(Bottova 11, Nitra, 
94901)

Štefan Teplan (tel.: +421918883270, 
e-mail: kuchynaalfa@gmail.com)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz pizze.

Vodič / 
Pracovník 
nakládky a 
vykládky (1)

RETIC, s.r.o.(Nové Sady 
384, Nové Sady, 95124) Mária Ďurišková (tel.: 

+421377777215, e-mail: 
duriskova@retic.sk)

za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru, nakladanie a vykladanie tovaru.

Vodič / Skladník 
(1)

ORGANIX garden 
s.r.o.(Rastislavova 
1067/323, Lužianky, 
95141)

Beáta  Czaková (tel.: 
+421915997156, e-mail: 
czakova@organixgarden.sk)

za mesiac (od 
650)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - príprava a rozvoz tovaru,  

- prijímanie, spracovanie a evidencia objednávok,  
- príjem a výdaj tovaru,  
- komunikácia s dodávate mi,  
- komunikácia so zákazníkmi,  
- samostatné plánovanie rozvozov.

Vodič MKD (2) KMJ TRADE, 
s.r.o.(Urbanova 865/16, 
Lužianky, 95141)

Juraj Krajanec (tel.: 
+421905291881, e-mail: 
kmjtrade1@gmail.com)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD skupiny C+E (ťahač-mega + plachotvý náves).   
  
Vodič má na výber či chce jazdiť po EU alebo CZ/SK - pre obe možnosti je stabilná 
robota.  
  
Autá sú nové MAN TGX - Euro 6 vo výbornom stave so servisnou zárukou (servis 
možný ihneď v ktoromko vek autorizovanom servise MAN).  
  
Vodič má pridelený svoj ťahač aj náves - nestrieda sa.

Vodič MKD (3) GTV trans s.r.o.(Dlha  
117A, Nitra, 94907) Vladimir Tkačivsky (tel.: 

+421918582935, e-mail: 
GTVtrans.tk@gmail.com)

za mesiac (od 
627)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Vodič MKD (50) ROBI, spol. 
s.r.o.(Levická 7/B, Nitra, 
94901)

Ing. Klaudia Dušková (tel.: 
+421911813898, e-mail: 
personalne@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
739) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave v rámci EÚ (Belgicko, 
Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Luxemburg...), turnusy (2 mesiace a 1 mesiac doma).

Vodič MKD (50) ROBI, spol. 
s.r.o.(Štefánikova tr. 84, 
Nitra, 94901)

Ing. Klaudia Dušková (tel.: 
+421911813898, e-mail: 
barathova@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
739) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave v rámci EÚ (Belgicko, 
Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Luxemburg...), turnusy (2 mesiace a 1 mesiac doma).

Vodič MKD (6) SOFTRANS 
s.r.o.(Kamenná 51, 
Nitra, 94901)

Andrej Fabik (tel.: +421905265169, 
e-mail: softranssro@gmail.com)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD.
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Vodič MKD (60) Trans Service Ost 
s.r.o.(Levická  7/B, 
Nitra, 94901)

Martina Križanová (tel.: 
+421910896717, e-mail: 
krizanova@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
700) Stredné odborné 

vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave v rámci EÚ (Belgicko, 
Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Luxemburg) ....turnusy (2 týždne a 1 týždeň doma)

Vodič MKD SK-
F-SK (2)

LUKY TRANSPORT 
s.r.o.(Farská  24, Nitra, 
94901)

Lukáš Uhrík (tel.: +421903505805, 
e-mail: l.uhrik@lukytransport.sk)

za mesiac (od 
900) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného kamiónu. Preprava tovaru medzi Slovenskom 
a Francúzskom.   
Práca od štvrtku do pondelku a následne utorok a streda vo no. Prípadne turnusy 2+1 
alebo 3+1. Plat 90eur na deň. Prípadne 900euro zaklad + diety.

Vodič MKD SK-
F-SK (2)

LUKY TRANSPORT 
s.r.o.(Úzka 45, Vinodol, 
95106)

Lukáš Uhrík (tel.: +421903505805, 
e-mail: l.uhrik@lukytransport.sk)

za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného kamiónu. Preprava tovaru medzi Slovenskom 
a Francúzskom.   
Práca od štvrtku do pondelku a následne utorok a streda vo no. Prípadne turnusy 2+1 
alebo 3+1. Plat 90eur na deň. Prípadne 900euro zaklad + diety.

Vodič VZV (10) DHL Logistics 
(Slovakia),  spol. s  
r.o.(Dolné HOny 27, 
Nitra, 94901)

Lucia  Stejskalova (tel.: 
+421905215771, e-mail: 
lucia.stejskalova@dhl.com)

za mesiac (od 
844)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečiť zaskladnenie, vyskladnenie a transport materiálu v 
rámci skladu,  
- spolupracovať s ostatnými členmi tímu,  
- pracovať pod a pravidiel BOZP, interných pravidiel a prestupov DHL.
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Vodič VZV (100) Job Impulse s.r.o.(Dolné 
Hony II., Nitra, 94901) Ľubomíra Borkovičová (tel.: 

+421948121244, e-mail: 
lubomira.borkovicova@job-
impulse.sk)

za mesiac (od 
990)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Výber položiek pod a objednávky zákazníka a ich uloženie do 

pracovnej/montážnej oblasti  
- Vykladanie nákladných vozidiel s pomocou vysokozdvižného vozíka (VZV)   
- Práca v sklade na VZV (viaceré typy)  
- Čítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných objednávok 
alebo dokumentov, ktoré určujú, čo má byť prevezené, vyzdvihnuté alebo distribuované 
a/alebo dopravené   
- Riadenie sa všetkými štandardmi procesov prevádzky a štandardmi pracovných 
inštrukcií pre každú úlohu zabezpečenia čistoty, bezpečnosti a dostupnosti skladu  
- Zodpovednosť za kompletizáciu TPM VZV v predpísanom čase   
V rámci dohodnutého druhu práce bude zamestnanec pre zamestnávate a vykonávať 
ďalšie práce pod a popisu práce, pokynov zamestnávate a a/alebo svojich nadriadených, 
ako aj všetky úlohy a činnosti, súvisiace s uvedeným druhom práce a predmetom činnosti 
zamestnávate a.

Vodič VZV (100) TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (, e-mail: 
p.slovak@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
858)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykládka, nakládka kamiónov  
- Vizuálna kontrola obalov  
- Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov  
- Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montážnej linky (manuálne aj s pomocou 
VZV)  
- Práca so scannerom  
- Zásobovanie montážnej linky komponentmi  
- Dodržiavanie pracovných postupov a smerníc
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Vodič VZV (30) Runtime BP Slovak, 
s.r.o.(Dolné Hony 1, 
Nitra, 94901)

Mgr. Tatiana Murgašová (tel.: 
+421918701111, e-mail: 
tatiana.murgasova@runtime.sk)

za mesiac (od 
858)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Ak chceš pracovať v automobilovom priemysle, možno práve pre 
Teba je tu nová pracovná príležitosť v perspektívnej spoločnosti , kde Ti poskytneme 
dlhodobé, stabilné a isté pracovné miesto.  
  
Pre zahraničnú logistickú spoločnosť, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle h adáme 
pracovníkov do novootvorenej prevádzky v Nitre.  
  
Náplň práce  
Vykládka, nakládka kamiónov  
Vizuálna kontrola obalov  
Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov  
Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montážnej linky (manuálne aj s pomocou 
VZV)  
Práca so skenerom  
Zásobovanie montážnej linky komponentmi  
Dodržiavanie pracovných postupov a smerníc  
Udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S  
Mzda :   
990 €/brutto ( základ : 858 + 5 % až 15% bonus pod a odpracovaných mesiacov, 13-tý 
plat) Stravné lístky + preplatenie ďalších príplatkov zo Zákona.

Vodič VZV (40) 1CONTRACT, 
k.s.(Priemyselný park - 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; – výber položiek pod a objednávky zákazníka a ukladanie 
položiek do pracovnej oblasti,  
– čítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných objednávok 
alebo dokumentov, ktoré určujú, čo má byť prevezené, vyzdvihnuté, distribuované 
a/alebo dopravené,  
– vykladanie a skladovanie materiálu v sklade, vykladanie materiálu na vopred určené 
miesto,  
– zaobchádzanie s materiálom a komponentmi v sklade alebo na výrobnej linke,  
– práca so scannerom,  
– dodržiavanie pracovných postupov a smerníc,  
– udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S

Vodič VZV (5) DHL Logistics 
(Slovakia),  spol. s  
r.o.(Dolné HOny 27, 
Nitra, 94901)

Veronika Midrjaková (, e-mail: 
veronika.midrjakova@dhl.com)

za mesiac (od 
844)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečiť zaskladnenie, vyskladnenie a transport materiálu v 
rámci skladu,  
- spolupracovať s ostatnými členmi tímu,  
- pracovať pod a pravidiel BOZP, interných pravidiel a prestupov DHL.
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Vodič VZV (70) TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (, e-mail: 
p.slovak@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
858)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykládka, nakládka kamiónov  
- Vizuálna kontrola obalov  
- Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov  
- Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montážnej linky (manuálne aj s pomocou 
VZV)  
- Práca so scannerom  
- Zásobovanie montážnej linky komponentmi  
- Dodržiavanie pracovných postupov a smerníc

Vodič VZV 
(retrak) (50)

syncreon Slovakia s. r. 
o.(Priemyselný park - 
Dolné Hony 1, Nitra, 
94901)

Mgr. Jana Turanová (, e-mail: 
jana.turanova@syncreon.com)

za mesiac (od 
990)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v logistických a skladových priestoroch prevádzky závodu:  

- výber položiek pod a objednávky zákazníka a ukladanie položiek do pracovnej oblasti,  
- čítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných objednávok 
alebo dokumentov, ktoré určujú, čo má byť prevezené, vyzdvihnuté, distribuované 
a/alebo dopravené,  
- vykladanie a skladovanie materiálu v sklade, vykladanie materiálu na vopred určené 
miesto,  
- zaobchádzanie s materiálom a komponentmi v sklade alebo na výrobnej linke,  
- práca so scannerom  
- dodržiavanie pracovných postupov a smerníc  
- udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S  
Zmennosť:  
- aktuálne na 7:45 hodinové zmeny 5 dní v týždni:  
06:00 -14:15  
14:15 – 22:30  
- v budúcnosti na 10 hodinové zmeny na 4 dni v týždni:  
06:00-16:20  
19:40-06:00

Vodič VZV - 
Nemecko (1)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 0800500808, e-
mail: nabor@projob.sk)

za hodinu (od 
12,5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho tímu v Neumarkte prijmeme skúseného vodiča VZV. 
Nenáročná a dlhodobá práca, slušný plat.  
  
Náplň práce:  
- nákladka / výkladka kamiónov  
- chystanie tovaru  
- čítanie objednávok
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Vodič VZV - 
Nitra (10)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Dolné Hony, 
Priemyselný park D3, 
Nitra, 94901)

Mgr. Peter Andraško (tel.: 
+421917131685, e-mail: 
p.andrasko@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha VZV  
- vyskladňovanie pod a objednávky  
- preprava materiálu zo skladu k linkám  
- vykládky a nakládky kamiónov  
- spolupráca na inventúrach

Vodič VZV - 
Ťahač (Nitra) (10)

ProJob s. r. o.(Štúrova 
1435/22, Nitra, 94901)

ProJob ProJob (tel.: 
+421800500808, e-mail: 
nabor@projob.sk)

za mesiac (od 
870)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Máš skúsenosti s vedením VZV? H adáš stabilnú prácu v Nitre? 
Ponúkame ti jedinečnú možnosť! Pracuj s nami ako vodič VZV v nadnárodnej a stabilnej 
spoločnosti kde budeš maximálne spokojný. Bezpečené pracovné prostredie, maximálne 
dodržiavané hygienické nariadenia!  
  
Náplň práce  
- vyskladňovanie a zaskladňovanie kamiónov  
- Vizuálna kontrola obalov  
- Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montážnej linky  
- Práca so scannerom

Vodič VZV, 
RETRAK, CXT - 
Nitra (100)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 27, Nitra, 94901)

Mgr. Ladislav Švrček (tel.: 
+421918829909, e-mail: 
l.svrcek@e-personal.eu)

za mesiac (od 
870)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre medzinárodnú spoločnosť, lídra v oblasti logistiky, h adáme 
šikovných a zodpovedných vodičov VZV, Retrak, CXT. Miesto výkonu práce je areál 
Jaguar  Land Rover.  Hlavnou náplňou práce je skladovanie a preprava komponentov pre 
výrobu v automobilovom priemysle, zásobovanie výrobnej linky.

Vodič autobusu 
(1)

AKARA, 
s.r.o.(Damborskeho 9, 
Nitra, 94901)

Bc. Štefan Kolena (tel.: 
+421903750268, e-mail: 
doprava@akara.sk)

za mesiac (od 
855)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Prijmem vodiča autobusu s praxou min. 1 rok na trvalý pracovný 
pomer -  
  
zmluvná doprava osôb pre firmy

Vodič autobusu 
(2)

NITRABUS, 
s.r.o.(Štefánikova tr. 4, 
Nitra, 94901)

Ing. Martin Janík (tel.: 
+421903124212, e-mail: 
nitrabus@nitrabus.sk)

za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič vnútroštátnej autobusovej dopravy.

Vodič autobusu - 
Nitra (20)

ARRIVA NITRA 
a.s.(Štúrova 72, Nitra, 
94944)

Bc. Iveta Jedličková (tel.: 
+421908939915, e-mail: 
iveta.jedlickova@arriva.sk)

za hodinu (od 
5,24)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava cestujúcich v pravidelnej a nepravidelnej autobusovej 
doprave.

Vodič dodávky 
(2)

Práčovne a čistiarne 
s.r.o. Nitra(Priemyselná 
9, Nitra, 94901)

Juraj Zvalo (tel.: +421905456828, e-
mail: juraj.zvalo@pacnitra.sk)

za hodinu (od 
4,25)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Zvoz a rozvoz bielizne pre nemocnice, hotely.......

97



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Nitra na UPSVR Nitra
Údaje k 19.05.2021 Vytvorené 19.05.2021 o 07:30

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič 
elektrického 
vlečného vozíka v 
Nitre aj bez VZV 
(50)

ADECCO Slovakia, 
s.r.o.(Dolné Hony -
Priemyselný park   V, 
Nitra, 94901)

Peter Kuna (tel.: +421 911096794, 
e-mail: peter.kuna@adecco.com)

za mesiac (od 
870) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta obsadzujeme pozíciu Vodič elektrického 
vlečného vozíka v logistickej spoločnosti. Miesto výkonu práce je Priemyselný park 
Dražovce (Nitra).  
  
- výber položiek pod a objednávky zákazníka a uloženie položiek do  
pracovnej/montážnej oblasti,  
- čítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných  
objednávok alebo dokumentov, ktoré určujú, čo má byť prevezené, vyzdvihnuté,  
distribuované a/alebo dopravené,  
- preprava materiálu pripraveného na vozíkoch zo skladu k výrobným linkám,  
- zásobovanie výrobnej linky komponentmi,  
- odpájanie a pripájanie vozíkov do a z vlečného vozíka/ťahača,  
- práca so scannerom,  
- dodržiavanie pracovných postupov a smerníc  
- udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S

Vodič kamióna 
medzinárodná 
preprava (1)

EXPRES KURIÉR Nitra 
s.r.o.(Dolné Hony 4, 
Nitra, 94901)

Štefan Marák (tel.: +421948628138, 
e-mail: servis@expreskurier.eu)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dopravná firma z Nitry h adá vodiča s vodičským oprávnením 
skupiny C+E na zabezpečovanie prepráv po Európe, zaujímavé finančné ohodnotenie, 
moderný vozový park, vlastný servis

Vodič kamiónu 
(1)

FERITRANS EÚ 
s.r.o.(Partizánska 
437/61, Nitra, 94911)

Fratišek Duračka (, e-mail: 
feritrans@centrum.sk)

za mesiac (od 
696)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(1)

Husárik, 
s.r.o.(Murgašova 2, 
Nitra, 94901)

Milan Chňapek (, e-mail: 
chnapek.m@gmail.com)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(10)

In Time Express 
s.r.o.(Dvorčianska 72, 
Nitra, 94905)

Mirka Intime (, e-mail: 
ekonom@intime-express.com)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(2)

FERITRANS EÚ 
s.r.o.(Partizánska 
437/61, Nitra, 94911)

Fratišek Duračka (, e-mail: 
feritrans@centrum.sk)

za mesiac (od 
696)

Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; 

Vodič kamiónu 
(3)

MIDAX, s.r.o.(Liesková 
15, Nitra, 94905)

Daniel Mego (tel.: +421948321614, 
e-mail: danielmego@centrum.sk)

za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; vodič kamiónu

Vodič kamiónu 
(5)

In Time Express 
s.r.o.(Dvorčianska 72, 
Nitra, 94905)

Mirka Intime (, e-mail: 
ekonom@intime-express.com)

za mesiac (od 
696)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Vodič kamiónu 
(8)

V.HE International 
Transport 
s.r.o.(Rybárska  37, 
Nitra, 94901)

Adriana Gašparíková (tel.: 
+421918667018, e-mail: 
info.v.he@gmail.com)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prevoz tovaru v krajinách EU

Vodič kamiónu 
MKD (4)

DAO - trans, 
s.r.o.(Dvorčanská  59, 
Nitra, 94905)

Ing. Andrea Horňáková (tel.: 
+421911480707)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
medzinárodnej 
nákladnej 
kamiónovej 
dopravy (2)

KRIMAR PM 
s.r.o.(Konopniská 583, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Jana Víznerová (, e-mail: 
uctovnik@krimar.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnanec vykonáva prácu vodiča v medzinárodnej preprave 

tovaru, zodpovedá za vedenie vozidla, prepravu zvereného tovaru, pod a požiadaviek 
zamestnávate a dohliada na jeho nakládku, vykládku, zabezpečuje riadne potvrdenie 
príslušných dokumentov k preprave a je zodpovedný za ich riadne a včasné odovzdanie 
zamestnávate ovi.

Vodič 
medzinárodnej 
nákladnej 
kamiónovej 
dopravy (5)

KRIMAR PM 
s.r.o.(Konopniská 583, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Jana Víznerová (, e-mail: 
uctovnik@krimar.sk)

za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnanec vykonáva prácu vodiča v medzinárodnej preprave 

tovaru, zodpovedá za vedenie vozidla, prepravu zvereného tovaru, pod a požiadaviek 
zamestnávate a dohliada na jeho nakládku, vykládku, zabezpečuje riadne potvrdenie 
príslušných dokumentov k preprave a je zodpovedný za ich riadne a včasné odovzdanie 
zamestnávate ovi.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

DLP, spol. s 
r.o.(Pivovarská 1338, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Dušan Pavel (tel.: +421905315125, 
e-mail: dusan.pavel@azet.sk)

za mesiac (od 
720) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Doprava, preprava tovaru Slovensko, Čechy, Maďarsko, 
Nemecko.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

Pekáreň Delika, 
s.r.o.(Rišňovce 639, 
Rišňovce, 95121)

Ing. Katarína Sabelová (tel.: 
+421907068300, fax: 
+421377828120, e-mail: 
delika@kvaskovapekaren.sk)

za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz pekárskych výrobkov zákazníkom.
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Vodič 
nákladného 
vozidla - 
medzinárodná 
nákladná 
preprava (15)

TITRANS Tibor 
Ballabáš, s.r.o.(Na 
Priehon 855, Nitra, 
94905)

(, fax: +421377335594, e-mail: 
rballabas@titrans.sk)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodičov na medzinárodnú prepravu tovarov. Potrebné 

VP sk. C+E alebo C.

Vodič 
nákladného 
vozidla VP sk. C - 
MKD (8)

TITRANS Tibor 
Ballabáš, s.r.o.(Na 
Priehon 855, Nitra, 
94905)

Ing. Richard Ballabáš (tel.: 
+421905396661, fax: 
+421377335594, e-mail: 
rballabas@titrans.sk)

za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme vodičov na medzinárodnú nákladnú prepravu (VP sk. 

C).  
H adáme aj začiatočníkov, ktorým zabezpečíme potrebné skúsenosti.

Vodič 
nákladného 
vozidla-
medzinárodná 
nákladná 
preprava (1)

DAO - trans, 
s.r.o.(Dvorčanská  59, 
Nitra, 94905)

Ing. Andrea Horňáková (, e-mail: 
andrea.hornakova@daotrans.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladného 
vozidla-
medzinárodná 
nákladná 
preprava (3)

DAO - trans, 
s.r.o.(Dvorčanská  59, 
Nitra, 94905)

Ing. Andrea Horňáková (, e-mail: 
andrea.hornakova@daotrans.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladných 
vozidiel - strojník 
(1)

Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s.(Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra, 
94960)

Ing. Andrea Králiková (tel.: 
+421910906064, e-mail: 
andrea.kralikova@zsvs.sk)

za hodinu (od 
4,8)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie a obsluha zemných strojov, motorových vozidiel, 
motorových vozidiel nad 3,5 t, vykonávanie pohotovostnej  služby.

Vodič referent 
špecialista (1)

Ústav na výkon väzby a 
Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody v 
Nitre(Cintorínska 3, 
Nitra, 95050)

Mgr. Boris Jarkovič (tel.: 
+421372832160, e-mail: 
Boris.Jarkovic@zvjs.sk)

za mesiac (od 
997)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný výkon služobnej činnosti v ústave pri preprave osôb 
a majetku, vedenie cestného služobného vozidla s viac ako deviatimi miestami na sedenie 
vrátane vodiča alebo  s celkovou hmotnosťou nad 12 ton vrátane základnej starostlivosti o 
zverené vozidlo.
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Vodič retraku 
(15)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(Priemyselný Park 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Ing. Peter Slovák (, e-mail: 
p.slovak@transfer-personal.sk)

za mesiac (od 
858)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v skladoch novej automobilky v Nitre  

- Potrebný platný preukaz VZV  
- Manipulácia s VZV  
- Vykládky a nakládky kamiónov  
- Naskladňovanie materiálu  
- Fyzická kontrola dodávok  
- Spolupráca na inventúrach

Vodič skup. C, 
C1E (2)

KOSIT WEST s. r. 
o.(Dolné Hony  21, 
Nitra, 94901)

Mgr. Zuzana Ševčíková (tel.: 
+421911124316, e-mail: 
sevcikova@kosit.sk)

za mesiac (od 
1200)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť: KOSIT WEST, s.r.o. h adá VODIČA  
• Preprava odpadov a druhotných surovín z jednotlivých prevádzok  
• Obsluha mechanizmov v rámci zabezpečovania činnosti spoločnosti v oblasti 
odpadového hospodárstva  
• Starostlivosť a údržba prideleného vozidla  
• Vypisovanie denných reportov o prevážaných odpadoch a druhotných surovinách  
• Dodržiavanie interných predpisov a nariadení  
• Plnenie pokynov nadriadeného

Vodič vlečného 
vozíka/vláčik (C) 
(40)

1CONTRACT, 
k.s.(Priemyselný park - 
Dolné Hony  1, Nitra, 
94901)

Vasilina Alušicová (tel.: 
+421948103048, e-mail: 
alusicova@1contract.sk)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - výber položiek pod a objednávky zákazníka a uloženie položiek 
do pracovnej/montážnej oblasti,  
- čítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných objednávok 
alebo dokumentov, ktoré určujú, čo má byť prevezené, vyzdvihnuté, distribuované 
a/alebo dopravené,  
- preprava materiálu pripraveného na vozíkoch zo skladu k výrobným linkám,  
- zásobovanie výrobnej linky komponentmi,  
- odpájanie a pripájanie vozíkov do a z vlečnézo vozíka/ťahača,  
- práca so scannerom,  
- dodržiavanie pracovných postupov a smerníc,  
- udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie 5S

Vodič, skladový 
robotník (1)

CAMPRI, spol. s 
r.o.(Hlohovecká 13, 
Lužianky, 95141)

Dana Nováková (tel.: 
+421376921641, fax: 
+421376921699, e-mail: 
novakova@campri.sk)

za hodinu (od 
5,45)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluhovanie nákladného motorového vozidla  
- preprava tovaru vrámci SR a ČR  
- údržba prideleného MV  
- vedenie evidencie jázd

Vonkajší 
predajca na ČS 
(1)

Erika 
Fraitová(Knappová  2, 
Nitra, 94905)

Marián  Ciglán (tel.: 
+421376523534, e-mail: 
shell8218@csshell.net)

za hodinu (od 
4,85)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a starostlivosť  o zákazníka  

tankovanie PH a dopĺňanie prevádz. kvapalín   
infor. zákazníka o prebiehajúcich akciách  
starostlivosť o areál ČS
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Vrátnik (1) 1.PRAŽSKÁ, 
s.r.o.(Pražská 11, Nitra, 
94901)

Ing. Marián Bíró (tel.: 
+421917440011, e-mail: 
marian.biro67@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Vrátna a strážna služba v areáli.

Výchovno-
organizačný 
pracovník v 
Centre pre deti a 
rodiny (1)

Centrum Slniečko, 
n.o.(Bottova 32/A, Nitra, 
94901)

PhDr. Denisa Vargova (, e-mail: 
praca@centrumslniecko.sk)

za mesiac (od 
1020) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovná činnosť a starostlivosť o deti v Centre pre deti a rodiny 
so špecializáciou  pre týrané a sexuálne zneužívané deti. Úlohou je zabezpečenie 
komplexnej starostlivosti o deti vrátane záujmových a vo nočasových aktivít, prípravy na 
vyučovanie a pod. Práca zahŕňa pedagogickú, organizačnú a administratívnu činnosť.

Výkonný riadite  
spoločnosti (1)

SIIX EMS Slovakia 
s.r.o.(Kmeťova 120, 
Nitra, 94911)

Ing. Lenka Madunická (tel.: 
+421372302023, e-mail: 
lenka.madunicka@siixems.sk)

za mesiac (od 
2000)

Vyššie odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Operatívne riadenie technických zdrojov spoločnosti  
Riadenie finančných operácii   
Príprava podkladov a pravidelný reporting pre HQ  
Vedenie rokovaní s k účovými obchodnými partnermi

Výrobný 
manipulant (4)

JASPLASTIK-SK spol. 
s r.o.(Dolné Hony 23, 
Nitra, 94901)

Simona Salesová (tel.: 
+421903578607, e-mail: 
salesova@jasplastik.sk)

za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca s paletovým vozíkom a ručným skenerom  
- plynulé zásobovanie a príprava obalového materiálu na jednotlivé pracoviská  
- usporiadanie a uloženie obalových materiálov na vyznačené miesta pod a predpísaných 
inštrukcií na jednotlivé pracoviská výroby  
- plynulý odvoz hotovej výroby do skladu hotových výrobkov  
- plynulý odvoz nepodarkov a zvyškov výroby do určeného priestoru

Výrobný 
operátor (2)

SMRC Automotive 
Solutions Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony 2, Nitra, 
94901)

Barbora Bugárová (tel.: 
+421376909217, e-mail: 
bbugarov@smrc-automotive.com)

za hodinu (od 
4,12)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca na 3 zmeny (R/N/P)  
- Vykonávať činnosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montáž  
- Obsluhovať vstrekovacie stroje a montážne zariadenia  
- Kontrolovať kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov  
- Viesť evidenciu o výrobe
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Výrobný 
operátor (20)

SMRC Automotive 
Solutions Slovakia s. r. 
o.(Dolné Hony 2, Nitra, 
94901)

Barbora Bugárová (, e-mail: 
bbugarov@smrc-automotive.com)

za hodinu (od 
4,12)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Práca na 3 zmeny (R/N/P)  
- Vykonávať činnosti v súlade s pracovnými postupmi: vstrekovanie, montáž  
- Obsluhovať vstrekovacie stroje a montážne zariadenia  
- Kontrolovať kvalitu – hodnotenie vyrobených komponentov  
- Viesť evidenciu o výrobe

Výrobný 
operátor LCD 
televízorov v 
Nitre (30)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94901)

Mgr. Martina Šípošová (tel.: 
+421917839697, e-mail: 
trebisov@e-personal.eu)

za mesiac (od 
751)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - nenáročná práca v klimatizovaných priestoroch - obsluha 
automatizovanej pracovnej linky  
- práca vhodná pre mužov aj ženy  
- ( práca v stoji) -skrutkovanie, balenie, lepenie, montáž

Výrobný 
operátor LCD 
televízorov v 
Nitre (7)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 29, Nitra, 94901)

Eva Križovenská (tel.: 
+421948002048, e-mail: nabor@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
751)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - nenáročná práca v klimatizovaných priestoroch - obsluha 
automatizovanej pracovnej linky  
- práca vhodná pre mužov aj ženy  
- (práca v stoji) - skrutkovanie, balenie, lepenie, montáž

Výrobný 
operátor kovania 
okien, dverí a 
zámkov (10)

GU SLOVENSKO, 
s.r.o.(Dolné Hony 
24/1085, Lužianky, 
95141)

Mgr. Jana Kremeňová (tel.: 
+421907260199, e-mail: 
jana.kremenova@g-u.sk)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonáva montáž kovania pod a zaradenia na pracovné miesto  
- vykonáva montáž zámkov a cylindrických vložiek pod a zaradenia na pracovné miesto  
- fyzicky nenáročná práca v dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzke  
- práca vhodná ako pre ženy tak aj mužov (práca v sede alebo stoji)

Výrobný 
pracovník (2)

"KOVOMONT" 
výrobno-obchodná spol. 
s r.o.(Vodná 23, Nitra, 
94901)

Jaroslav Šedivý (tel.: 
+421915706501, e-mail: 
sedivy@kovomontsro.sk)

za mesiac (od 
890)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 1.) Pílenie, brúsenie, vŕtanie, strihanie plechov, ohýbanie  

2.) 0bsluha mechanického sústruhu SV18, obsluha mechanickej frézy
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Výrobný 
pracovník / 
Operátor (50)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.

Výrobný 
pracovník / 
Operátor (500)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.

Výrobný 
pracovník v Nitre 
- práca 4 dni v 
týždni (15)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Eva Križovenská (tel.: 
+421948002048, e-mail: nabor@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsadzované pracovné miesta u popredného zahraničného 
producenta automobilov s výrobou na Slovensku.   
  
- práca na výrobnej linke, pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov.   
- obsadzované pozície výrobnej prevádzky: montáž, karosáreň, lakovňa  
  
Ak dokážete vykonávať zadané aj opakujúce sa úlohy dôsledne, byť dochví ny/a a 
spo ahlivý/á a viete venovať pozornosť aj detailom, h adáme práve Vás!
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Výrobný 
pracovník v 
automobilke - 
Nitra (50)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Mgr. Ladislav Švrček (, e-mail: 
l.svrcek@e-personal.eu)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsadzované pracovné miesta u popredného zahraničného 
producenta automobilov s výrobou na Slovensku.   
  
- práca na výrobnej linke, pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov.   
- obsadzované pozície výrobnej prevádzky: montáž, karosáreň, lakovňa..  
  
Ak dokážete vykonávať zadané aj opakujúce sa úlohy dôsledne, byť dochví ny/a a 
spo ahlivý/á a viete venovať pozornosť aj detailom, h adáme práve Vás!

Výrobný 
pracovník v 
automobilke v 
Nitre /
doprava,ubytova
nie/ (10)

EUROPERSONAL & 
FABRIKA s. r. o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Eva Križovenská (tel.: 
+421948002048, e-mail: nabor@e-
personal.eu)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsadzované pracovné miesta u popredného zahraničného 
producenta automobilov s výrobou na Slovensku.   
  
- práca na výrobnej linke, pod a vysokých štandardov kvality a určených procesov.   
- obsadzované pozície výrobnej prevádzky: montáž, karosáreň, lakovňa  
  
Ak dokážete vykonávať zadané aj opakujúce sa úlohy dôsledne, byť dochví ny/a a 
spo ahlivý/á a viete venovať pozornosť aj detailom, h adáme práve Vás!

Výrobný 
pracovník/
operátor (100)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny.   
  
Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu. Ochota pracovať na zmeny počas 
dvojzmennej prevádzky: 7:45 hodinové pracovné zmeny plus 30 min prestávka 5 dní v 
týždni, alebo 9:40 hodinové pracovné zmeny plus 40 min prestávka 4 dni v týždni. Viac 
informácií o detailoch zmennosti obdržíte počas náborového procesu (telefonicky, 
osobne).   
  
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Výrobný 
pracovník/
operátor (15)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.

Výrobný 
pracovník/
operátor (43)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž. Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Výrobný 
pracovník/
operátor (50)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny.   
  
Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu. Ochota pracovať na zmeny počas 
dvojzmennej prevádzky: 7:45 hodinové pracovné zmeny plus 30 min prestávka 5 dní v 
týždni, alebo 9:40 hodinové pracovné zmeny plus 40 min prestávka 4 dni v týždni. Viac 
informácií o detailoch zmennosti obdržíte počas náborového procesu (telefonicky, 
osobne).   
  
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.

Výrobný 
pracovník/
operátor (50)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Výrobný 
pracovník/
operátor (60)

Jaguar Land Rover 
Slovakia s.r.o.(Dolné 
Hony 1, Nitra, 94901)

Jaguar  Land Rover Slovakia (tel.: 
+421800700800, e-mail: 
kariera@jaguarlandrover.com)

za mesiac (od 
905)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo 
Ve kej Británii, ktorého cie om je priniesť technické inovácie a používať moderné 
výrobné techniky na výrobu najžiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte 
odhodlanie, ambície a ste tímovým hráčom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom 
výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáreň, lakovňa, montáž.  Bude 
od Vás očakávaná práca pod a najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej 
kvality. Budete pracovať na pohyblivej linke v rýchlom a náročnom výrobnom prostredí. 
Budete musieť preukázať schopnosť vykonávať opakované úlohy dôsledne, byť dochví ny 
a spo ahlivý a ukázať vysokú úroveň pozornosti na detail. Vyžaduje sa schopnosť 
sledovať písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s požiadavkou na flexibilitu a 
ochotu pracovať na zmeny počas 5 dňového zmenového režimu od pondelka do piatka. 
Možnosť práce nadčas v závislosti od potrieb spoločnosti. V niektorých prípadoch sú 
nadčasy povinné.

Výrobný 
robotník (2)

HUHN PressTech, spol. 
s r.o.(Školská 1604, 
Vráble, 95201)

Ing. Daniela Tináková (tel.: 
+421377768614, fax: 
+421377768612, e-mail: 
d.tinakova@heinrich-huhn.de)

za mesiac (od 
697,23)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Výrobný 
robotník - SMT 
obsluha strojov 
(10)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
730)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - elektromechanická montáž dosiek plošných spojov  
- automatické osádzanie komponentov, balenie a ahká mechanická montáž na základe 
výrobného plánu  
- kontrola komponentov pod a zoznamu komponentov, vizuálna  kontrola  
- obsluha osádzacích automatov  
- príprava setupov pre plánovanú výrobu  
- vykonávanie drobných opráv, preventívnych opráv strojov  
- kontrola finálnych a semifinálnych výrobkov  
- výkon 100% kontroly, realizácia projektov NPI  
- kontrola výsledkov predchádzajúcich spracovaní výrobkov použitím výkresu alebo 
inštrukcie a vykonanie opravy v prípade potreby
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Výrobný 
skladník (10) MATADOR Automotive 

Vráble, a.s.(Staničná 
1045, Vráble, 95212)

Mgr. Juliana Zaťková (tel.: 
+421918638088, e-mail: 
juliana.zatkova@sodecia.com)

za mesiac (od 
735)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná práca pod a jasných inštrukcií a postupov.  
Obsluhuje motorový, plynový alebo elektrický vozík (VZV), resp. ručný manipulačný 
vozík so samostatným pohonom, alebo bez pohonu , žeriav  
Premiestňuje paletizovaný alebo jednotkový náklad, sťahuje alebo ho umiestňuje do 
regálov alebo na príslušné výrobné sklady, zabezpečuje skladovanie a výdaj materiálov v 
procese výroby.  
Prisúva nepoškodené a čisté palety do výrobného procesu, poškodené separuje na skládke 
poškodených paliet.  
Vykonáva potrebné písomné a iné úkony, ktoré je potrebné zrealizovať pri začatí a 
ukončení svojej pracovnej činnosti /práce so skenerom/.  
Dodržiava a pozná definované výrobné štandardy.  
Neustále sa rozvíja a vzdeláva v pracovnom procese .  
Zabezpečuje plynulý chod logistického procesu pod a požiadaviek a inštrukcií s oh adom 
na dodržiavanie požiadaviek kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.  
Zodpovednosť za efektívne využívanie pracovnej doby.  
Zodpovednosť za čistotu na pracovisku.  
Zabezpečiť plynulé odovzdanie zmeny, kontrola stavu pracoviska, kontrola ukončenia 
prác, odovzdanie informácií nastupujúcej zmene.  
Zodpovednosť za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z nariadení zamestnávate a, 
vnútropodnikových postupov a platnej legislatívy Slovenskej republiky súvisiacich s 
pracovnou funkciou.

Výrobný 
skladník / Vodič 
VZV (5)

MATADOR Automotive 
Vráble, a.s.(Staničná 
1045, Vráble, 95212)

Ing. Lucia Kramárová (tel.: 
+421917105856)

za mesiac (od 
735)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha elektrických vozíkov VZV  
Zabezpečovanie vykládky a náklady vozidiel výrobkov, materiálov, tovarov, nástrojov, 
kontrolných prípravkov  
príjem a výdaj do skladu a zo skladu príjmu materiálu, hotových výrobkov a 
kooperačných skladov  
vykonávanie nariadených inventúr pod a jednotlivých skladov  
zodpovednosť za čistotu na pracovisku a efektívne využívanie pracovnej doby
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vývojár testerov 
(1)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
1145) Stredné odborné 

vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vývoj a zavádzanie nových testovacích zariadení do výrobného 
procesu  
- údržba, externá a interná kalibrácia a rozvoj testovacích a meracích prístrojov  
- riadenie zmien parametrov všetkých testovacích zariadení a riešenie problémov 
testovacích zariadení  
- aktívna účasť pri výbere softvéru a hardvéru pre testovanie a jeho overenie nastavenie, 
inštalácia a údržba  
- aktívna účasť pri zabezpečovaní náhradných dielov do testovacích zariadení a 
vykonávanie interných školení a vzdelávanie v rozsahu náplne práce  
- ostatné úlohy pod a pokynov a nariadení technického riadite a

Zdravotná sestra 
(1)

KM Management, spol. s 
r.o.(Špitálska 13, Nitra, 
94901)

Ing. Dajana Kačurová (, e-mail: 
dajana.hallova@gmail.com)

za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore 
gastroenterológia

Zdravotná sestra 
(1) Spoločnosť Božieho 

Slova(Kalvária 3, Nitra, 
94901)

Mgr. Alena Lopašková (tel.: 
+421377769413, e-mail: 
alena.lopaskova@svd.sk)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; - zdravotná a opatrovate ská starostlivosť o seniorov a 
osoby odkázané na pomoc druhých  
- spolupráca s hlavnou sestrou, prípadné zastupovanie v čase jej neprítomnosti

Zdravotná sestra 
(1) Spoločnosť Zlatý 

vek(Špitálska 6, Nitra, 
94901)

Mgr. Miroslava Zbojeková (tel.: 
+421901717019, e-mail: 
Info@ddzlatyvek.sk)

za mesiac (od 
950) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; komplexná ošetrovate ská starostlivosť o pacientov na lôžku

Zdravotná sestra 
pre biologickú 
liečbu (1)

KM Management, spol. s 
r.o.(Špitálska 13, Nitra, 
94901)

Ing. Dajana Kačurová (, e-mail: 
dajana.hallova@gmail.com)

za mesiac (od 
900)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra v odbore gastroenterológia.

Zriaďovač - 
nastavovač 
strojov (5)

RIBE Slovakia, 
k.s.(Sikárska 14, Nitra, 
94905)

Ing. Jana Pápežová (tel.: 
+421918807218, e-mail: 
jana.papezova@ribe.sk)

za mesiac (od 
820)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie strojov na jednotlivé zákazky, udržiavanie chodu 
strojov v predpísaných znakoch kvality počas pracovných zmien, kontrola výrobkov, 
zaznamenávanie parametrov do príslušnej dokumentácie.

Zvárač (1) M&M STAVIS s. r. 
o.(Jakuba Haška 1, 
Nitra, 94901)

Ing. Martin Javorčík (tel.: 
+421904594708, e-mail: 
martin.javorcik@mmstavis.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov

Dátum nástupu: 15.06.2021 ; Zváranie stavebných konštrukcií.
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Popis miesta

Zvárač (1) Szaru, spol. s 
r.o.(Fábryho 160/8 , 
Štitáre, 95101)

Rudolf Maťuš (, e-mail: 
Szaru.spol.s.r.o@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zvárač (100) ROBI, spol. 
s.r.o.(Levická 7/B, Nitra, 
94901)

Ing. Klaudia Dušková (tel.: 
+421911813898, e-mail: 
personalne@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
739) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponuka práce pre zváranie CO a elektródou.

Zvárač (100) ROBI, spol. 
s.r.o.(Levická 7/B, Nitra, 
94901)

Ing. Klaudia Dušková (tel.: 
+421911813898, e-mail: 
personalne@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
739)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponuka práce pre zváranie CO a elektródou.

Zvárač (150) ROBI, spol. 
s.r.o.(Štefánikova tr. 84, 
Nitra, 94901)

Ing. Klaudia Dušková (tel.: 
+421911813898, e-mail: 
barathova@ro-bi.sk)

za mesiac (od 
739) Nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponuka práce pre zváranie CO a elektródou.
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Zvárač (50) IVENSLOVAK 
s.r.o.(Štefánikova 84, 
Nitra, 94901)

Martina Križanová (tel.: 
+421910896717, e-mail: 
ivenslovak@ivenslovak.sk)

za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou nádrží (ropa, nafta) v 
petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku a v Holandsku.   
Spoločnosť príjme zváračov CO2, elektróda, TIG - pod a potreby.  
- práca vo výškach  
- práca na röntgen  
- nutná pracovná skúška pred nástupom  
  
Uchádzač musí spĺňať nami stanovené kritériá a to:  
- metóda zvárania 136 pozícia HL 45 - materiál nerez a čierny materiál  
- metóda zvárania 111 pozícia HL 45  
- metóda zvárania 121 pozícia zvárania PA, PC  
VCA certifikát nutný.

Zvárač / 
Zámočník (3)

ZOVOS - EKO, 
s.r.o.(Čab 268, Čab, 
95124)

Anna Rondošová (tel.: 
+421905561862, e-mail: 
rondosova@zovos-eko.sk)

za hodinu (od 
5,8)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke a zváračské práce pri výrobe ve koplošných 
kovových konštrukcii.

Zvárač CO2 (5) Muehlbauer 
Technologies 
s.r.o.(Novozámocká 233, 
Nitra, 94905)

Ing. Michal Gašparovič (, e-mail: 
job@muehlbauer.sk)

za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - zváranie zváračských konštrukcií pomocou technológie CO2  

- výroba rámov na stroje  
- vyváženie zváračskej konštrukcie  
- práca pod a technickej dokumentácie  
- brúsenie hotových zvarencov

Zvárač/kurenár 
(2)

V.I.Trade 
s.r.o.(Novozámocká 102, 
Nitra, 94905)

Ing. Lucia Kocmanová (tel.: 
+421905321467, e-mail: 
lucia.kocmanova@vit.sk)

za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - demontáž, montáž a opravy vnútorných a vonkajších rozvodov 
vody, plynu, kanalizácie,  
- rekonštrukcie kotolní, domových a výmenníkových staníc tepla,  
- zváranie plameňom/el.oblúkom,  
- potrubné rozvody,  
- inštalácie kotlovej techniky a zariadenia,  
- izolačné práce,  
- inštalácia zariaďovacích predmetov.

Záhradník, 
záhradníčka (1)

Stredná odborná škola 
veterinárna, Drážovská 
14, Nitra(Dražovská 14, 
Nitra, 95012)

Eva Máčiková (, e-mail: 
macikova@sosvetnr.sk)

za mesiac (od 
665,5)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Množenie, sadenie, presádzanie, ošetrovanie rastlín. Starostlivosť 
o školskú záhradu.

Zámočník (5) KOMENCO 
s.r.o.(Atómové 
elektrárne Mochovce x, 
Vráble, 95201)

Bc. Andrea Širková (tel.: 
+421919180041, e-mail: 
info@komenco.sk)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Výroba a montáž oce ových konštrukcií.  

- Komplexné zámočnícke práce (strihanie, ohýbanie, vŕtanie).
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Zásobovač 
vstrekolisov - 
pracovník 
prípravy 
materiálu (1)

Nanogate Slovakia 
s.r.o.(Staničná 502, 
Vráble, 95201)

Ing. Miroslava Kováčová (tel.: 
+421377768552, e-mail: 
Miroslava.Kovacova@nanogate.co
m)

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stručný popis práce:  

▪ príprava a kontrola materiálov potrebných na výrobný proces, nastavovanie 
predpísaných parametrov pri príprave materiálu (napr. sušenie)  
▪ dbať na čistotu materiálu vo výrobnom procese, zabraňovať kontaminácii materiálov 
akýmko vek cudzorodým materiálom  
▪ neustále zlepšovanie procesov vo výrobe  
▪ identifikácia príčin problémov a ich odstránenie  
▪ starostlivosť o zverené stroje a zariadenia  
▪ autonómna údržba zverených zariadení  
▪ príprava pracoviska pred spustením výroby, čistenie pracoviska po ukončení výroby  
▪ vedenie dokumentácie vo vyžadovanom rozsahu  
▪ Zodpovednosť iniciovať opravu a údržbu.

Zástupca 
vedúceho 
predajne - Nové 
Sady (1)

COOP JEDNOTA, 
spotrebné družstvo 
Nitra(Štefánikova tr. 54, 
Nitra, 94901)

Zuzana Uhrinová (tel.: 
+421376925748, fax: 
mail:uhrinova@jednotanr.sk, e-
mail: uhrinova@jednotanr.sk)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Objednávanie a preberanie tovaru.  
  
 - Práca s registračnou pokladňou, vykladanie a ošetrovanie tovaru.

Úctovník/čka (1) TRIANGLE accounting, 
s. r. o.(Levická 3, Nitra, 
94901)

Juraj Urban (tel.: +421902258590, 
e-mail: office@triangle.sk)

za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme niekoho vhodného účtovníka s praxou, ktorý bude 
vedieť samostatné pracovať s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a so mzdovou 
agendou.

Údržbár - 
pomocný 
pracovník (1)

BRANKO NITRA, a. 
s.(Novozámocká  184, 
Nitra, 94901)

Nora Letková (tel.: +421917713345, 
e-mail: letkova@branko-nitra.sk)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - preventívna a operatívna údržba pridelených liniek, strojných 
zariadení  
- oprava a údržba  liniek, strojných zariadení a pod.  
- vykonávanie manuálnej údržby , prípadných drobných opráv na zariadeniach v rámci 
prevádzky

Údržbár / 
Elektrikár (1) Práčovne a čistiarne 

s.r.o. Nitra(Priemyselná 
9, Nitra, 94901)

Juraj Zvalo (tel.: +421905456828, e-
mail: zvalo@pacnitra.sk)

za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Diagnostika porúch, ich opravy a odstraňovanie,  
- elektrotechnické a elektroinštalačné práce,  
- opravy mechanických častí a súčastí strojov,  
- vedenie denníka údržby,   
- plnenie úloh pod a pokynov vedenia spoločnosti.

Údržbár 
testovacích 
zariadení - 
testerista (1)

Semecs, s.r.o.(Hlavná 
1797/62, Vráble, 95201)

Jana Šášiková (tel.: 
+421914342302, e-mail: 
jana.sasikova@semecs.sk)

za mesiac (od 
915)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie údržby testovacích zariadení  

oprava testovacích zariadení  
podpora obsluhy testovacích zariadení počas výrobného procesu,  
vývoj testovacích zariadení na kontrolu funkčnosti dosiek plošných spojov
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Údržbár, 
elektrikár (2) HSH spoločnosť s 

ručením 
obmedzeným(Majer 236, 
Ve ké Zálužie, 95135)

Ing. Katarína Hrnková (tel.: 
+421903245993, e-mail: 
hrnkova@hsh.sk)

za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; akútne opravy strojov a zariadení

Čašník / Servírka 
(2)

NISAT, spol. s 
r.o.(Bottova 11, Nitra, 
94901)

Štefan Teplan (tel.: +421918883270, 
e-mail: kuchynaalfa@gmail.com)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha, bar.

Čašníčka (1) CBG MR, spol. s 
r.o.( Akademická  1/A, 
Nitra, 94901)

Nina Slováková (tel.: 
+421910871843, e-mail: 
nslovakova@cbgmr.sk)

za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov kasína, príprava jednoduchých nápojov.

Čašníčka (1) EUROTRADE 
FINANCE, s.r.o.(Hlavná 
17, Vráble, 95201)

Ing. Lukáš Gajdoš (tel.: 
+421915895855, e-mail: 
info@eurotradefinance.sk)

za mesiac (od 
650)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha baru

Čašníčka (4) SORANO s. r. o.(Farská 
45, Nitra, 94901)

René Kauzal (tel.: +421905104911, 
e-mail: kauzal.rene@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Obsluha zákazníkov,  
  
Príprava nápojov,  
  
Práca s registračnou pokladňou.

Čínsky špeciálny 
kuchár (5)

TIAN TANG, 
s.r.o.(Bratislavská 5, 
Nitra, 94901)

Janka Grbáliková (, e-mail: 
grbalikova@gmail.com)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava čínskych jedál.

Školník - údržbár 
(1)

Základná škola - Nitra, 
Tulipánová 
1(Tulipánova 1, Nitra, 
94901)

PaedDr. Mária Sailerová (tel.: 
+421904428516, e-mail: 
riaditel@zstulipanova.sk)

za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2021 ; Údržbárske práce, kosenie, úprava a údržba areálu

Špecialista 
riadenia kvality v 
elektrotechnike 
(1)

COSMO 
ELECTRONICS EURO, 
spol. s r.o.(Dolné Hony 
29, Nitra, 94901)

Michaela  Plaštiaková (tel.: 
+421901783777, e-mail: 
admicsk@csm-e.sk)

za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; +analýza chybovosti a odstraňovanie závad na 
elektrotechnických výrobkoch  
+príprava a implementácia QA procesov do praxe a školenie zamestnancov   
+zodpovednosť za QA team, dodržiavanie procesov a štandardov kvality  
+manažment zásob

Špecialista 
účtovník (1)

W-TREND, 
s.r.o.(Tajovského 11, 
Nitra, 94901)

Ing. Alexandra Kunová (tel.: 
+421903212011, e-mail: 
kunova@wtrend.sro.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

odborné vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
personalistiky a miezd pre externých klientov zamestnávate a.
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Špeciálny 
pedagóg (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Nitra(Dlhá 179, 
Nitra, 94901)

Ing. Petra Škoblová (tel.: 
+421372433002, e-mail: 
pam.nitra@ded.gov.sk)

za mesiac (od 
1064,5) Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika detí v 
detskom domove  
Špeciálnopedagogické poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických 
zamestnancov zariadenia a pre profesionálnych náhradných rodičov  
Spolupráca v rámci multidisciplinárneho tímu zariadenia   
Špeciálnopedagogická intervencia, depistáž a detekcia    
Dispenzarizácia maloletých klientov  
Špeciálnopedagogická prevencia a osveta  
Profesionálna orientácia  
Spolupráca so školami a školskými zariadeniami  
Prípadové konferencie – plnenie úloh v sanačnom procese   
Odborné poradenstvo v procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti - 
odporúčania žiadate om pre dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami  
Individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga  
Vedenie spisovej agendy (individuálny plán klienta so špeciálno – výchovnými 
potrebami, vyhodnotenia individuálnych plánov)

Šéfkuchár (2) TOSCANA NITRA 
s.r.o.(Dolnozoborská 
3335, Nitra, 94901)

Lotfi Aboudi (, e-mail: 
aboudi.lotfi@gmail.com)

za mesiac (od 
820)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál

Železiar (1) SCON s.r.o.(Hlavná  
646, Kolíňany, 95178)

Monika Jančová (tel.: 
+421915780653, e-mail: 
monika.jancova@scon.sk)

za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Železiarske práce na stavbách.

Železiar (10) Strong Business group s. 
r. o.(Mostná 13, Nitra, 
94901)

Martyniuk Serhii (tel.: 
+421917860757, e-mail: 
martinyuk627@gmail.com)

za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Armovanie, viazanie železa v stavebníctve.

Železiar (22) ČENTÉŠ Slovakia, spol. 
s r.o.(Golianova 20, 
Nitra, 94901)

Ing. Miroslav Čentéš (tel.: 
+421908793949, e-mail: 
miro.centes@centes-slovakia.sk)

za mesiac (od 
782)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Viazač železa.

Železiar (3) Ing. Miroslav Sádovský  
STAVEBNÁ FIRMA 
SÁDOVSKÝ(Hviezdosl
avova 19, Nitra, 94911)

Eva Mečárová (tel.: 
+421904928872, e-mail: 
sadovsky@nextra.sk)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Železiarske práce v stavebnej výrobe.

Železiar (5) Ing. Miroslav Sádovský  
STAVEBNÁ FIRMA 
SÁDOVSKÝ(Hviezdosl
avova 19, Nitra, 94911)

Eva Mečárová (tel.: 
+421904928872, e-mail: 
sadovsky@nextra.sk)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Železiarske práce v stavebnej výrobe.
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Železiar v 
stavebníctve (1)

Jozef Horváth - 
obchodné 
služby(Novozámocká 
36, Nitra, 94905)

Viera Kováčová (, e-mail: 
viera@jah.sk)

za mesiac (od 
580)

Úplné stredné 
odborné vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Viazanie, ohýbanie, heftovanie, zakružovanie oce ových výstuží. 
Šalovanie, tmelenie, drôtovanie drevených konštrukcií. Výkon práce na základe 
nariadenia vedúceho prevádzky.

Železiar v 
stavebníctve (10)

Benor s.r.o.(Jelenecká  
48, Nitra, 95101)

Vadym Ihnatenko (tel.: 
+421948945500)

za mesiac (od 
680)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž výstuže do betónu

Železiar v 
stavebníctve (2) BERTMAN s.r.o.(Pereš 

840, Cabaj-Čápor, 
95117)

Ing. Marián  Mikula (, e-mail: 
silvia.grznarikova@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie betonárskej ocele, strihanie, ohýbanie.   

Pokládka a viazanie betón, ocele na stavbách.

Železiar v 
stavebníctve (2) Novosedlík, spol. 

s.r.o.(Stavby 
zamestnávate a v okrese 
Nitra 01, Nitra, 94901)

Ing. Zuzana Jarošová (tel.: 
+421907731489, e-mail: 
jarosova@novosedliksro.sk)

za hodinu (od 
5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba oce ovej výstuže vencov, prekladov, stropov, 
základových pätiek, trámov, pilótových hlavíc, pilótov, pilierov, schodísk, podiest  
- strihanie a ohýbanie oce ovej výstuže  
- montáž dištančných podložiek  
- montáž oce ovej výstuže pripraveného debnenia pod a projektovej dokumentácie

Železiar v 
stavebníctve (2) Soul Trade 

s.r.o.(Jarmočná 15, 
Nitra, 94901)

Jozef Čimbora (tel.: +421 
910827999, e-mail: 
jozef.cimbora@gmail.com)

za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; viazanie oce ových konštrukcií

Žeriavnik (1) B.S Group 
s.r.o.(Priemyselná 2, 
Nitra, 94905)

Slavomír Sabo (tel.: 
+421907719823, e-mail: 
info@bsgroup.sk)

za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na pracovných strojoch - žeriav, auto s hydraulickou 

rukou, šmykový nakladač.

Žeriavnik (10) MONT BOSS, 
s.r.o.(Novozámocká 67, 
Nitra, 94905)

Milenko Vasič (tel.: 
+421918860792, e-mail: 
mont.boss.sro@gmail.com)

za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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