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Administartívny 
pracovník (1)

Limitless Group 
s.r.o.(Nám. Dr. V. 
Clementisa 1128, 
Tisovec, 98061)

PhDr. Erik Mihalko (tel.: 
+421907717548, e-mail: 
mihalko@limitlessgroup.sk)

20.9.2021 za mesiac (od 
665) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne práce v reklamnej 
agentúre, komunkácia s klientom.   
Toto PM je finančne podporené z ESF v rámci NP "Cesta na trh 
práce 3 - opatrenie č. 1"  a preto  je potrebné aby bolo obsadené 
uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu.

Administratívny 
pracovník (1)

FABE LOGISTICS, 
s.r.o.(Tomašovská 
1199/23, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Gejza Farkaš - konate  (tel.: 
+421907888265, e-mail: 
info@fabelogistics.sk)

6.9.2021 za mesiac (od 
623) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Administratívna práca

Administratívny 
pracovník (1) Ján Muránsky - 

J.M.D.(Hlavná 12, 
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.: 
+421905813377, e-mail: 
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník. Príprava a 
kompletizácia dokladov k fakturácii, poštová agenda a ostatné 
administratívne činnosti.

1



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
28.09.2021

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom 
záujme, neuvedené

Vytvorené 28.09.2021 o 
09:57

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administratívny 
pracovník pre 
obchod a 
logistiku (1)

KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: 
+421911938437, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

23.9.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - telefonická komunikácia so zákazníkmi   
- prijímanie a nahrávanie objednávok do podnikového IS  
- tvorba podkladov pre obchodné oddelenie  
- administratívna podpora obchodného oddelenia a logistiky  
- plánovanie a organizovanie distribučných trás   
- komunikácia s poisťovňami pri riešení poistných udalostí,  
- komunikácia s autoservismi, organizovanie a plánovanie opráv 
vozidiel a pod.

Administratívny 
pracovník pre 
obchod a 
personalistiku (1)

KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: 
+421911938437, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

23.9.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - telefonická komunikácia s obchodnými 
partnermi  
- príjem a nahrávanie objednávok do podnikového IS  
- administratívna podpora obchodného oddelenia  
- zverejňovanie pracovných ponúk a nábor zamestnancov  
- administratívne zastrešenie personálneho oddelenia  
- nahrávanie zamestnancov do podnikového IS  
- evidencia pridelenia pracovného oblečenia zamestnancom  
- evidencia dochádzky zamestnancov a pod.

Administratívny 
pracovník v 
zdravotníctve (3)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Michaela Pivniková (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

17.6.2021 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.  
Práce s Nemocničným informačným systémom.  
Kódovanie - DRG.  
Požadované vzdelanie - VŠ  II. stupňa v odbore VŠEOBECNÉ 
LEKÁRSTVO

Administratívny 
pracovník vo 
výrobe (1)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rim.Sobota, 97901)

personálne oddelenie (tel.: 
+421475618278, e-mail: 
sivicekova@tauris.sk)

17.8.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Asistentka / 
Sekretárka (1)

Ing.arch. Erik 
Klaubert(P.Dobšinskéh
o 1095/42, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. arch. Erik Klaubert (tel.: 
+421907900700, e-mail: 
e.klaubert@gmail.com)

10.6.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; V prípade záujmu najprv volať na mobil   

+421- 907 900 700 a následne prosíme o zaslanie Vášho životopisu:  
  
                mail:    e.klaubert@gmail.com  
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám 
na dané pracovné miesto .  
  
Náplň (druh) práce:  
administratíva, organizácia práce a času, riešenie povolení a 
vyjadrení, komunikácia s úradmi, evidencia práce, pripravovanie 
podkladov za účtovné obdobie, kontrola prijatých faktúr a 
vystavovanie nových faktúr, starostlivosť o materiálno – technické 
zabezpečenie kancelárie

Autoelektrikár 
(1)

Štefan Bódi  AUTEL-
MOTO 
SERVIS(Sobotská 157, 
Jesenské, 98002)

Štefan Bódi (tel.: +421905481211, 
e-mail: autelmoto@gmail.com)

8.3.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava autoelektriky osobných 

motorových vozidiel.  
- Oprava štartérov a alternátorov.

Balič / krájač (1) Július Mihályi(Po ná 
201, Jesenské, 98002)

Alžbeta Bődová (tel.: 
+421475698174, e-mail: 
pekaren@pekarenmihalyi.sk)

26.8.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Balič / krájač v pekárni. Obsluha strojov a 
zariadení, manipulácia s bremenami.  
  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
dohodnúť.

Barman/ čašník 
(2)

JK & SN GROUP, 
s.r.o.(B. Bartóka 1A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Silvia Podhradská (tel.: 
+421908849467, e-mail: 
office@rspark.sk)

19.3.2021 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodné centrum RSPark ( nová 

Tržnica). Príjmanie objednávok a príprava nápojov, servírovanie 
alkoholických a nealkoholických nápojov. Dodržiavanie správneho 
postupu prípravy predávaných nápojov, sledovanie správnych 
skladových zásob nápojov a doplnkových produktov, obsluha 
registračnej pokladne, zodpovednosť za dodržiavanie hygieny a 
čistoty na pracovisku, hmotná zodpovednosť za skladové zásoby a 
finančné prostriedky. Keďže ide o preobsadenie vo ného 
pracovného miesta vytvoreného s príspevkom UPSVR v rámci 
projektu „Pracuj, zmeň svoj živoť – A3 – je potrebné, aby UoZ bol 
vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.
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Elektromontér 
(3) LUBAJ 

s.r.o.(Rimavská Baňa 
172, Rimavská Baňa, 
98053)

(tel.: +421908939171, e-mail: 
info@lubaj.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
720)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce

Finančný 
konzultant (2)

Marcel 
Vranský(Hlavné 
námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Marcel Vranský (tel.: 
+421903966706, e-mail: 
marcel.vransky@oz.allianzsp.sk)

21.12.2020 za mesiac (od 
1100) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Klientsky pracovník  
- Servis pridelenej databázy klientov  
- Likvidácia škodových udalostí  
- Digitalizácia parametrov  
- Hypotekárne poradenstvo  
- Stratégia zhodnotenia fin. prostriedkov  
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec,  Detva, Torna a

Finančný 
poradca (1)

Ladislav 
Devečka(Hlavné 
námestie  1, Rimavská 
Sobota, 97901)

(, fax: 0948252069, e-mail: 
ladislav.devecka@os.allianzsp.sk)

11.8.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.10.2021 ; - aktívne vyh adávanie a jednanie s 

klientmi  
- telefonická, mailová a osobná komunikácia s pridelenou 
databázou  
- samostatnosť, bezúhonnosť a zodpovedný prístup k zvereným 
úlohám  
- aktívna adaptácia v procese školenia a vlastného rozvoja  
- skúsenosť v odbore nie je podmienkou  
- základné znalosti PC  
- aktívny vodič sk. B

Fyzioterapeut (5) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Martina Lindušková (tel.: 
+421902900001, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

20.9.2021 za mesiac (od 
972) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať odborné, liečebné, 
rehabilitačné výkony na úseku špecializovanej rehabilitačnej 
nemocnice FBLR pre CMP.
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Hlavný kuchár 
(1)

Materská škola, I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská 
Sobota(I.Hatvaniho 
321, Rimavská Sobota, 
97901)

Eva Juhászová, riadite ka MŠ 
(tel.: +421475622665, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

27.9.2021 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.11.2021 ; Hlavný kuchár zabezpečuje odborne 
najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie 
práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu 
pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických 
pravidiel. Aplikuje v praxi klasické i moderné trendy gastronómie.  
Hlavný kuchár sa podie a na zostavovaní jedálneho lístka, preberá 
potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, pripravuje na 
strojno-technologickom zariadení teplé i studené pokrmy. Okrem 
prípravy bežných jedál je to napr. i starostlivosť o nakupovanie, 
skladovanie potravinárskeho tovaru, ošetrovanie kuchynského 
náradia, strojnotechnologického zariadenia a upratovanie 
vlastného pracovného stola.  
  
V prípade záujmu  si môže zaslať životopis na email. adresu rs-
hatvaniho@rsnet.sk.  

JUNIOR 
PROJEKTANT 
(1)

Aproving 
s.r.o.(Svätoplukova 
434/13, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Miroslava  Machyniaková 
(tel.: +421911825140, e-mail: 
machyniakova@aproving.sk)

6.8.2021 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie konštrukcií pozemných stavieb, 
alebo technických zariadení budov, alebo požiarno-bezpečnostného 
riešenia stavieb a  zameriavanie skutkových stavov stavieb.

Kaderník / 
barber (1)

Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(B. 
Bartóka 6/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

11.5.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kaderníčka 
dámska/pánska 
(1)

INFINITY SALON s. r. 
o.(Malohontská  2594/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421905645467) 12.10.2020 za mesiac (od 
312)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Klientsky 
poradca - 
Rimavská 
Sobota, Hnúšťa 
(2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Jánošíkova 2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Peter Kamenský (tel.: 
+421917552077, e-mail: 
kamensky@koop.sk)

24.5.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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.

Koordinátor 
plánovania 
výroby (1)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rim.Sobota, 97901)

PhDr. Alexandra Kováčová (tel.: 
+421910878073, e-mail: 
kovacovaa@tauris.sk)

23.8.2021 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vytváranie strategického plánu výroby, 
upresňovanie plánu výroby, sledovanie zásob výrobkov a 
vykonávanie optimalizácie, sledovanie predajných akcií pod a 
druhov výrobkov.   
  
Pracovný čas: od 7:00 - 15:00 (prípadne dohodou)  
Uchádzači môžu kontaktovať zamestnávate a medzi 9:00 - 14:00 
hod.

Kozmetik (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(Hlavné 
Námestie 12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

16.11.2020 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (1) LAMATA, s.r.o.(P. 
Hostinského 3 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Ladislav Bolyky (tel.: 
+421903778754, e-mail: 
lamata@centrum.sk)

3.8.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni
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Kuchár (1) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Martina Lindušková (tel.: 
+421475510954, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

29.4.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba  polievok  
- výroba rôznych druhov teplých jedál  
- výroba rôznych druhov jedál studenej kuchyne  
- výroba bežných druhov teplých múčnikov  
- obsluha ve kokapacitného kuchynského stroja  
- úprava mäsa na kuchynské spracovanie

Kuchár (1) maXes, s.r.o.(Eduarda 
Putru 10, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ján Pálmay (, e-mail: 
palmayjan@gmail.com)

13.8.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár do pizzérie. Príprava pizze, 

šalátov.

Kuchár (2) TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

PhDr. Alexandra Kováčová (tel.: 
+421475618278, e-mail: 
kovacovaa@tauris.sk)

8.9.2021 za mesiac (od 
652)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje výrobu jedál na základe 
vopred zostaveného jedálneho lístka. Dáva podnety na skladbu 
jedálneho lístka. Zodpovedá za príjem tovaru s náležitosťami na 
HACCP na pracovnej zmene. Pripravuje pokrmy pod a kalkulácií 
a pracovného postupu. Delí a porciuje jednotlivé suroviny pod a 
určeného počtu. Dodržiava potrebný čas na výdaj stravy a eviduje 
teploty pokrmov v teplom a studenom pulte. Dohliada na správnosť 
receptúr a dáva podnety na úpravu receptúr.... 
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Kuchár/Šéf 
kuchár - 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES 
s.r.o.(Púpavova 3048/6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

20.8.2021 za mesiac (od 
2256)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; (1620€ - 1756€ v čistom/mes.)  
Je varenie a cestovanie tvoja vášeň? Nebolo by skvelé, keby si 
mohol tieto dve veci spojiť a venovať sa práci, ktorá ťa naozaj baví? 
Práve teraz ti prinášame skvelú príležitosť v Holandsku, kde môžeš 
spojiť príjemné s užitočným. Pre nášho klienta v gastronómií 
h adáme skúsených šéf kuchárov, ktorí sa neboja práce a ich cie om 
je každý deň napredovať. Našiel si v našom opise kúsok seba? 
Neváhaj a ozvi sa nám!  
  
V rámci celého Holandska máme dostupné pozície:  
  
Chef de partie (Hlavný kuchár)  
- Varenie na základe inštrukcií a receptov  
- Čistá kuchyňa je vizitkou každého kuchára a aj ty sa budeš 
podie ať na jej zve aďovaní  
- Asistovanie pri skladovaní potravín  
  
Junior chef   
- Pomoc s prípravou jedál, ktorá zahŕňa umývanie, krájanie, 
varenie a pod.  
- Príprava hotových jedál na prezentovanie
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Kurátor-ka/ 
historik-čka 
umenia v 
Mestskej galérii v 
Rimaskej Sobote 
(1)

Mestské kultúrne 
stredisko Rimavská 
Sobota(Hlavné 
námestie  5 , Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Milana Jutková, štatutárna 
zástupkyňa MsKS RS (tel.: 
+421475621550)

11.8.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Kurátor-ka/ historik-čka umenia v 
Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. V zmysle profilu galérie 
spracúva problematiku súčasného vizuálneho umenia, samostatne 
realizuje výskumnú, publikačnú a kurátorskú prácu s s 
prihliadnutím na kontext regionálneho umenia, - aktívne a 
samostatne realizuje koncepciu výstavnej činnosti, podie a sa na 
produkčnej činnosti výstav a na propagácii výstav a celkovej 
odbornej činnosti galérie, -na základe výskumu navrhuje nové 
akvizície do zbierkového fondu galérie, podáva návrhy 
konzervátorské a reštaurátorské zásahy, podie a sa na 
dokumentácii zbierok a pod. - iniciatívne zabezpečuje 
mimorozpočtové zdroje financovania, grantové schémy, 
sponzoring.  
Žiadosť, súhlas na spracovanie osobných údajov spolu so 
životopisom je potrebné zaslať na email. adresu 
riaditel@domkultury-rs.sk.  

Lekár (5) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Michaela Pivniková (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

9.11.2020 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytuje a zabezpečuje komplexnú 
zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru  
poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť  
poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy 
uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy

Manažér 
obchodnej 
skupiny (2)

Marcel 
Vranský(Hlavné 
námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Marcel Vranský (tel.: 
+421903966706, e-mail: 
marcel.vransky@oz.allianzsp.sk)

29.12.2020 za mesiac (od 
1450) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie a motivácia obchodného tímu  
- Angažovanie sa v náborovom procese  
- Adaptácia nových obchodníkov  
- Hypotekárne a úverové poradenstvo  
- Strategické plánovanie   
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, Torna a
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Murár - Stavebné 
práce (10)

Victor Capital 
s.r.o.(Konvalinková 
2585/1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Alexandra Sendreiová (tel.: 
+421948577901, e-mail: 
victorcapital.sk@gmail.com)

2.8.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár - majster 
(1)

Expresstav spol. s 
r.o.(Sobôtka 34, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, e-mail: 
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021 za mesiac (od 
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár. Stavebná činnosť - priamo na 
stavbách + riadenie ostatných prác.

Mäsiar, údenár 
(10)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rim.Sobota, 97901)

personálne oddelenie (tel.: 
+421475618278, e-mail: 
kovacovaa@tauris.sk)

19.8.2021 za mesiac (od 
890)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v procese kostenia a 
rozrábania mäsa na rozrábke, ktoré mu zadá majster, alebo vedúci 
rozrábky, príprava, porcovanie a kockovanie mäsa , kostenie 
kolien, hláv a návratiek, úprava delených mias pre výsek pod a 
katalógu opracovania mäsa. 
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Obchodný 
zástupca pre 
predaj 
po nohospodársk
ej techniky (1)

BISO Schrattenecker, 
s.r.o.(Bátka 272, Bátka, 
98021)

Václav Štursa (tel.: 
+420606183360, e-mail: 
vaclav.stursa@biso.eu)

8.2.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Prodej zemědělských strojů a náhradních 
dílů.  
  
Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo 
práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemědělství? Hledáte férový 
přístup, kariérní růst, odpovídající finanční ohodnocení a 
dynamický tým spolupracovníků?  
Odpověděli jste si alespoň na některé z těchto otázek? Potom 
věříme, že by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!  
  
BISO Schrattenecker - cíl naší společnosti v České republice a na 
Slovensku  
Jsme přímé zastoupení výrobce bezkonkurenčních žacích lišt BISO 
a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.  
Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je založena 
na profesionálním přístupu obchodních zástupců, dílařů a 
především silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci 
mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíčová. Jde především o 
takové poradenství naším zákazníků, abychom jim pomohli s 
růstem, inovacemi a představovali férového partnera do dalších let.  
  
Naše zásady pro výběr pracovníků:  
  
Hledáme pracovníky, kteří mají zemědělství v krvi. Práce se stroji 
a lidmi je baví a jsou připraveni řešit každodenní provozní 
problémy, ale také speciální výzvy, které se při naší činnosti 
objevují. Práce v zemědělství Vás prostě musí bavit!  
Předpokladem je dlouhodobá spolupráce a oboustranný zájem o 
rozvoj v dané činnosti.  
Máme zájem o vybudování nadstandardních vztahů mezi 
zaměstnancem a naší společností tak, aby se na nás mohl pracovník 
vždy spolehnout, cítil oporu a našel ve spolupracovnících druhou 
rodinu.  
Samozřejmostí je samostatnost, aktivní přístup k zákazníkům, 
spolehlivost a odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Důležitá je 
loajalita naší společnosti.  
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Vyžadujeme slušné, vstřícné a odpovědné vystupování.  
Počítáme se zájmem o další vzdělávání formou školení interních, 
externích a samostudia.  
Očekáváme dynamickou týmovou spolupráci a chuť spolupracovat 
v rámci naší sítě středisek.  
Pro výběr našich pracovníků nehraje roli věk ani nic jiného. Vše 
posuzujeme pouze podle toho, jaké kvality dokáže společnosti 
pracovník nabídnout.  
Co můžete očekávat z naší strany?  
Perspektivní a dlouhodobé zaměstnání v zavedené společnosti, 
která udává směr v oblasti sklizňové techniky.  
Práci ve zkušeném týmu lidí z několika středisek a krajů. Vždy se 
najde někdo, kdo Vám rád poradí.  
Zajímavé platové ohodnocení. Možnost přímého jednání ohledně 
platů s jednatelem - aneb kvalitní práce, odpovídající plat.  
Úvodní zaškolení, pravidelné školení jak technická, tak obchodní. 
Nemáte žádné zkušenosti? Nabízíme i program pro zaškolení 
studentů.  
Dle pracovní pozice benefity jako služební automobil, mobilní 
telefon, notebook.  
Další firemní výhody - pracovní oblečení, večírky, celofiremní 
exkurze a další.
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Odborný referent 
pre rozvoj 
regiónu (1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 
74/2, Hnúšťa, 98001)

(tel.: +4212028822, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

7.9.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 18.10.2021 ; Náplň práce:   
- príprava, tvorba, aktualizácia, hodnotenie strategických 
dokumentov mesta s dôrazom na miestny a regionálny rozvoj, 
primárne Programu hospodárskeho rozvoja mesta,  
- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, 
granty, nenávratné finančné výpomoci, vrátane ich implementácie,  
- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho 
rozvoja.  
  
Kvalifikačné predpoklady:  
• vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa v zmysle verzie č. 7 
USMERNENIA riadiaceho orgánu č. 5 k oprávnenosti vybraných 
skupín výdavkov pre PO 2014-2020  
Odborná prax:  
• prax v oblasti prípravy a vypracovania projektových 
zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné finančné výpomoci 
výhodou,  
• prax v oblasti tvorby a spracovania strategických dokumentov 
samosprávy výhodou,  
• prax v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy 
výhodou  
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov:  
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
• bezúhonnosť.  
  
Ďalšie kritériá a požiadavky:  
• analytické, koncepčné a strategické myslenie,  
• samostatnosť, spo ahlivosť,   
• zručnosti: time management, komunikácia, prezentačné 
zručnosti, tímová práca,  
• užívate ské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, 
internet),  
• vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla 
výhodou  
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Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú 
žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými 
prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
• motivačný list,  
• profesijný štruktúrovaný životopis,   
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),  
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,  
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(nie starší ako jeden mesiac),   
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt  
  
najneskôr do 28. septembra 2021 (rozhoduje dátum podania na 
poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ 
KONANIE – „odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj 
regiónu v oblasti Programu hospodárskeho rozvoja mesta - 
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, 
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.  
  
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred 
výberovou komisiou.  
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú 
pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  
Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom 
spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania 
oznámený najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.  
Zamestnávate  (vyhlasovate ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť 
pracovný pomer so žiadnym s uchádzačov.   
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Operátora / 
operátor pri 
výrobe a 
manipulácii s 
vajcami a 
hydinou (1)

SPOHYPO Rimavská 
Sobota, a.s.(K ačany, 
Rim.Sobota, 97901)

Ing. Bitala (tel.: +421915814185, 
e-mail: bitala@spohypo.sk)

30.6.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátorka / operátor pri výrobe a 
manipulácii s vajcami a hydinou. Práca v ženskom kolektíve. 
Dátum nástupu dohodou.

Ošetrovate  
ošípaných 
(Jesenské, okr. 
RS) (1)

PIGAGRO, 
s.r.o.(Domafala 514, 
Jesenské, 98002)

Eryk Sadowski (tel.: 
+421908676742, e-mail: 
es@pigagro.sk)

9.8.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie kŕmenie, preháňanie, selekcia, 
pomoc s prasením, starostlivosť o narodené malé prasiatka, čistenie 
a umývanie maštalí.

Pedikér (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(B. 
Bartóka 6/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

11.5.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pekár (1) Július Mihályi(Po ná 
201, Jesenské, 98002)

Alžbeta Bődová (tel.: 
+421475698174, e-mail: 
pekaren@pekarenmihalyi.sk)

26.8.2021 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pekár. Obsluha strojov a zariadení, 
manipulácia s bremenami.  
  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné  si vopred 
telefonicky dohodnúť.
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Personálny 
konzultant (1)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(Ul. 
K.Mikszátha  6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Martina  Jančová (tel.: 
+421911983037, e-mail: 
jancova@dkrs.eu)

11.6.2021 za mesiac (od 
740)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho tímu h adáme nového kolegu / 
kolegyňu na pozíciu   
Personálny konzultant.   
Ak máš blízko k práci s uďmi a nebojíš sa komunikovať aj v 
cudzom jazyku, potom tvojou náplňou práce bude:  
- komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie (telefonicky, emailom 
aj osobne)  
- komplexné vedenie pohovorov, konzultácie a poradenstvo   
- prezentovanie uchádzačov klientovi  
- spracovávanie celej dokumentácie z výberového procesu  
- práca s internými systémami  
- koordinácia zverených projektov  
  
Pracujeme v rýchlom a  dynamickom prostredí s ve kým 
pracovným nasadením, ale zároveň u nás nájdeš príjemnú, 
priate skú atmosféru, otvorenú komunikáciu a dôveru.

Pomocný prac. v 
potravinárskej 
výrobe (1)

BROTMEISTER 
s.r.o.(Kuzmányho 627, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Robert Lorincz (tel.: 
+421918546741, e-mail: 
brotmeister.sro@gmail.com)

16.9.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v cukrárskej výrobe  + 
balenie cukrárskych výrobkov

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (1)

K&K WOOD 
SLOVAKIA 
s.r.o.(Ve ké Teriakovce 
162, 98051)

Ing. Klačanský, konate   (tel.: 
+421915801050, e-mail: 
profex@netspace.sk)

9.2.2021 za mesiac (od 
632)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na píle. Vkladanie a 
odoberanie materiálov do strojného zariadenia, vykonávanie 
pomocných prác vo výrobe, spracovanie a ukladanie dreva.

Pomocný 
pracovník/čka v 
kuchyni (1)

AGRISON, s.r.o.(Nám. 
Š. M. Daxnera 413/1A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Iveta Lengová (tel.: 
+421911755635, e-mail: 
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

25.8.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, predpríprava surovín pre 
kuchára, výpomoc kuchárovi.
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Pomocný 
robotník vo 
výrobe 
karavanov (80)

Victor Capital 
s.r.o.(Konvalinková 
2585/1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Alexandra Sendreiová (tel.: 
+421948577901, e-mail: 
victorcapital.sk@gmail.com)

25.8.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme - pomocných robotníkov   
               - elektroinštalatérov  
               - plynárov  
               - vodoinštalatérov  
               - stolárov  
               - automechanikov  
               - zámočníkov  
               - CNC operátorov  
do výroby autokaravanov v Maďarsku (Nagyoroszi)

Pracovník 
expedície tovaru - 
Expedient (4)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

personálne oddelenie (tel.: 
+421475618278, e-mail: 
sivicekova@tauris.sk)

17.8.2021 za hodinu (od 
3,58)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykladanie a nakladanie tovaru.

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

Adrián Kocsis(Hlavné 
námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrián Kocsis (tel.: 
+421915943764, fax: 
+421915943764, e-mail: 
adrian.kocsis@os.allianz.sk)

6.9.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Do agentúrnej kancelárie prijímame 

dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- zodpovednosť za chod pobočky  
- administratívna činnosť  
- kontakt s klientmi  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
- možnosť home office - práca z domu  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
Ponuka platná do zmazania.

Pracovník v 
drevospacujúcej 
výrobe (1)

K&K WOOD 
SLOVAKIA 
s.r.o.(Ve ké Teriakovce 
162, 98051)

Ing. Klačanský, konate  (tel.: 
+421915801050, e-mail: 
profex@netspace.sk)

14.4.2021 za hodinu (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s drevárskymi strojmi  v 
drevospacujúcej výrobe.
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Pracovník 
údržby referátu 
logistiky 
(elektrikár) (1)

Ústav na výkon trestu 
odňatia 
slobody(Sabová , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Gabriela Janková (tel.: 
+421362832160, e-mail: 
gabriela.jankova@zvjs.sk)

9.9.2021 za mesiac (od 
704)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; Obsluha o oprava elektrických 
rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej 
energie, dieselagregátov s výkonom 200kVA. Vykonáva 
údržbárske, opravárenské a elektroinštalačné práce, vrátane 
bleskozvodov. Vykonáva prehliadky, opravy a údržbu elektrického 
zariadenia. Zúčastňuje sa  priebežných revízií elektrického 
zariadenia a priebežne odstraňuje zistené nedostatky. Vykonáva 
kontroly, opravy osvetlenia vnútorných a vonkajších plôch 
objektov. Vykonáva revíziu ručného elektrického prenosného 
náradia. Je držite om platného „Osvedčenia“ o odbornej 
spôsobilosti v elektrotechnike (min. §22 vyhláška MPSV a R SR č. 
508/2009 Z.z.).  
  
Záujemcovia si môžu zaslať životopis ma email. adresu: 
gabriela.jankova@zvjs.sk.  Na osobný pohovor budú pozvaní len tí 
uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky.
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Predajca 
náhradných 
dielov 
po nohospodársk
ej techniky (1)

BISO Schrattenecker, 
s.r.o.(Bátka 272, Bátka, 
98021)

Václav Štursa (tel.: 
+420606183360, e-mail: 
vaclav.stursa@biso.eu)

8.2.2021 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Prodej zemědělských strojů a náhradních 
dílů.  
  
Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo 
práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemědělství? Hledáte férový 
přístup, kariérní růst, odpovídající finanční ohodnocení a 
dynamický tým spolupracovníků?  
Odpověděli jste si alespoň na některé z těchto otázek? Potom 
věříme, že by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!  
  
BISO Schrattenecker - cíl naší společnosti v České republice a na 
Slovensku  
Jsme přímé zastoupení výrobce bezkonkurenčních žacích lišt BISO 
a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.  
Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je založena 
na profesionálním přístupu obchodních zástupců, dílařů a 
především silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci 
mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíčová. Jde především o 
takové poradenství naším zákazníků, abychom jim pomohli s 
růstem, inovacemi a představovali férového partnera do dalších let.  
  
Naše zásady pro výběr pracovníků:  
  
Hledáme pracovníky, kteří mají zemědělství v krvi. Práce se stroji 
a lidmi je baví a jsou připraveni řešit každodenní provozní 
problémy, ale také speciální výzvy, které se při naší činnosti 
objevují. Práce v zemědělství Vás prostě musí bavit!  
Předpokladem je dlouhodobá spolupráce a oboustranný zájem o 
rozvoj v dané činnosti.  
Máme zájem o vybudování nadstandardních vztahů mezi 
zaměstnancem a naší společností tak, aby se na nás mohl pracovník 
vždy spolehnout, cítil oporu a našel ve spolupracovnících druhou 
rodinu.  
Samozřejmostí je samostatnost, aktivní přístup k zákazníkům, 
spolehlivost a odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Důležitá je 
loajalita naší společnosti.  
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Vyžadujeme slušné, vstřícné a odpovědné vystupování.  
Počítáme se zájmem o další vzdělávání formou školení interních, 
externích a samostudia.  
Očekáváme dynamickou týmovou spolupráci a chuť spolupracovat 
v rámci naší sítě středisek.  
Pro výběr našich pracovníků nehraje roli věk ani nic jiného. Vše 
posuzujeme pouze podle toho, jaké kvality dokáže společnosti 
pracovník nabídnout.  
Co můžete očekávat z naší strany?  
Perspektivní a dlouhodobé zaměstnání v zavedené společnosti, 
která udává směr v oblasti sklizňové techniky.  
Práci ve zkušeném týmu lidí z několika středisek a krajů. Vždy se 
najde někdo, kdo Vám rád poradí.  
Zajímavé platové ohodnocení. Možnost přímého jednání ohledně 
platů s jednatelem - aneb kvalitní práce, odpovídající plat.  
Úvodní zaškolení, pravidelné školení jak technická, tak obchodní. 
Nemáte žádné zkušenosti? Nabízíme i program pro zaškolení 
studentů.  
Dle pracovní pozice benefity jako služební automobil, mobilní 
telefon, notebook.  
Další firemní výhody - pracovní oblečení, večírky, celofiremní 
exkurze a další.

Predavač 
potravinárskeho 
tovaru (2)

JK & SN GROUP, 
s.r.o.(B. Bartóka 1A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Silvia Podhradská (tel.: 
+421908849467, e-mail: 
office@rspark.sk)

19.3.2021 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodné centrum RSPark ( nová 

Tržnica). Práce s registračnou pokladňou, vykladanie tovaru na 
predajni aj v sklade, správne označovanie tovaru v predajni cenou 
aj názvom, starostlivosť o tovar na zverenom úseku, komunikácia a 
obsluha zákazníka, poskytovanie infomácií o tovare, vykonávať 
ďalšie úlohy pod a pokynov nadriadeného, zodpovednosť za tovar v 
garančnej dobe, kontrola kvality predávaného tovaru.  
Keďže ide o preobsadenie vo ného pracovného miesta vytvoreného s 
príspevkom UPSVR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj živoť – 
A3 – je potrebné, aby UoZ bol vedený v evidencii UoZ najmenej 1 
mesiac.

20



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
28.09.2021

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom 
záujme, neuvedené

Vytvorené 28.09.2021 o 
09:57

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Profesionálny 
rodič (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Jesenské(Mieru 
155/5, Jesenské, 98002)

Ildikó Lőrinczová (tel.: 
+421362433004, e-mail: 
ekonom.jesenske@ded.gov.sk)

2.9.2021 za mesiac (od 
1150)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zverené dieťa v domácom 

prostredí.

Prípravár 
stavieb, manažér 
pre súťaže ÚVO 
(1)

Expresstav spol. s 
r.o.(Sobôtka 34, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, e-mail: 
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravár stavieb, manažér pre súťaže 
ÚVO. Príprava materiálov na stavby. Zabezpečenie chodu stavieb z 
materiál. strany. Príprava súťažných podkladov pre nové zákazky.

Psychológ v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. podaktivita 
1.2.1 (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

31.3.2021 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v CDR 
na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou  
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri 
poradenskej pomoci dieťaťu a rodine  
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri 
plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov  
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa  
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektami participujúcimi 
na riešení sociálnej situácii dieťaťa a jeho rodiny  
- účasť na tvorbe a realizácií vzdelávacích, tréningových a 
rozvojových programov  
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi PSVR  
- plnenie ďalších pracovných  úloh vyplývajúcich z pracovnej 
náplne psychológa v CDR a plnenie úloh v zmysle pokynov 
nadriadeného
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Referent nákupu 
(1)

KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: 
+421911325571, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

2.9.2021 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - nákup surovín  
- komunikácia s dodávate mi  
- realizácia výdaja materiálu pre výrobu  
- evidencia príjmu a výdaja materiálu v podnikovom IS  
- organizovanie a kontrola práce skladníka  
- inventarizácia skladových zásob a pod.

Riadite  MŠ s 
VJM (1)

Obec Gortva(Gortva 
136/, 98002)

9.9.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.11.2021 ; Požadujú sa kvalifikačné 
predpoklady pod a §10-12 zákona NR SR č, 138/2019 Z.z. o 
pedagogických a odborných zamestnancoch. Absolvovanie 1. 
atestácie alebo jej náhrady.  
Požadované doklady:  písomná prihláška do výberového konania, 
profesijný životopis, doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii 
(overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, čestné 
prehlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o  telesnej a 
duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, návrh 
koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu max. 3 str, písomný 
súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účel 
výberového konania.  
  
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné zaslať 
poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 30.9.2021 v zalepenej 
obálke označenej nápisom " VÝBEROVÉ KONANIE - MŠ s VJM - 
ÓVODA Gortva č. 136 - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad 
Gortva č. 138, 980 02 Jesenské.
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Riadite /
riadite ka Centra 
vo ného času v 
Hnúšti (1)

Mesto Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy, Hnúšťa, 
98101)

30.6.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.11.2021 ; Riadite /riadite ka školského 
zariadenia bez právnej subjektivity - Centra vo ného času v Hnúšti.   
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:  
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na 
výkon pedagogickej činnosti pod a zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisovs poukazom na ustanovenia § 39 ods. 3 uvedeného zákona 
a pod a Vyhlášky Ministerstva   
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. 
z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov,  
• zaradenie do kariérneho stupňa učite  s prvou atestáciou (§39 ods. 
3, písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),  
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti pod a § 3 ods. 5 zákona 
č. 596/2003 Z. z.   
Iné predpoklady a požiadavky:  
• ovládanie štátneho jazyka pod a § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 
138/2019 Z. z.,   
• znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a 
komunikatívnosť,   
• osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona 
č. 552/2003 Z. z.,   
• organizačné a riadiace schopnosti,   
• aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),   
• občianska bezúhonnosť pod a § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 
138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,   
• zdravotná spôsobilosť pod a § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 
138/2019 Z. z.,  
• spôsobilosť na právne úkony,• vodičské oprávnenie sk. B – aktívne 
vedenie motorového vozidla – odporúčaný predpoklad   
Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
• profesijný štruktúrovaný životopis,  
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a 
v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného 
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inovačného vzdelávania pod a § 89 zákona č.   
138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,  
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,  
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti 
vedúceho pedagogického   
zamestnanca (nie staršie ako mesiac),  
• písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení   
niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), ktorý je 
podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,  
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v 
predkladaných dokladoch,  
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt.  
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie 
riadite /riadite ka CVČ Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné 
doručiť (osobne alebo poštou - rozhoduje dátum podania na 
poštovej pečiatke) do 11.októbra 2021 na adresu: Mesto Hnúšťa, 
Mestský úrad, Francisciho 74/2 , 981 01 Hnúšťa.  
Výberovou komisiou pre výberové konanie je rada školského 
zariadenia. Uchádzačov, ktorí splnia podmienky zaradenia do 
výberového konania, výberová komisia pozve na výberové   
konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením 
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Rádiologický 
technik (1)

Dg. s.r.o.(P. 
Dobšinského 1092, 
Rimavská Sobota, 
97901)

MUDr. Csaba Lehocký (tel.: 
+421905352988, e-mail: 
natasa.jakabova@gmail.com)

14.5.2021 za mesiac (od 
900)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na RTG respektívne na MR 

pracovisku
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SENIOR 
PROJEKTANT 
(1)

Aproving 
s.r.o.(Svätoplukova 
434/13, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Miroslava  Machyniaková 
(tel.: +421911825140, e-mail: 
machyniakova@aproving.sk)

6.8.2021 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie stavieb, kreslenie konštrukcií 
pozemných stavieb, zameriavanie skutkových stavov stavieb, 
komunikácia s klientom, komunikácia so stavebnými úradmi a 
dotknutými orgánmi v stavebných konaniach.

Sanitár (2) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Martina Lindušková (tel.: 
+421902900001, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

7.9.2021 za mesiac (od 
721)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a 
materiál  
- starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a 
čistoty  
- obsluha prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych 
činnostiach  
- vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu pod a požiadaviek a potrieb 
zdravotníckeho zariadenia

Sestra v 
komunite (1)

ADOS MEDICUS, 
s.r.o.(L. Svobodu 17 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

PhDr. Gabriela Sojková (tel.: 
+421905399473, e-mail: 
adosmedicus@gmail.com)

9.7.2021 za mesiac (od 
950) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie chorých v domácnosti  
  
Podmienky zamestnávate a:  
- úplné stredné odborné vzdelanie  - sestra (nie zdravotnícky 
asistent)  
alebo  
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovate stvo  
  
Maďarský jazyk je výhodou (nie je podmienkou)  
  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť. 

Skladník (1) cosmos flowers, 
s.r.o.(Školská 2418, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
boss@cosmosflowers.sk)

6.9.2021 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v sklade. 
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Sociálny pedagóg 
(1) Základná škola 

Klokočova 742 
Hnúšťa(Klokočova 742, 
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Jana Cikraiová, riadite ka 
školy (tel.: +421905716503, e-
mail: zs1hnusta@gmail.com)

24.8.2021 za mesiac (od 
532,25) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupráca s triednymi učite mi, výchovno 
- vzdelávacími inštitúciami, odborné činnosti s deťmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  
  
Pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovený pracovný čas 
v hodinách za týždeň 18.75     

Sociálny 
pracovník (1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(Partizánska 
861/2, Klenovec, 98055)

PhDr. Katarína Zamborová (tel.: 
+4210475484102, e-mail: 
zamborova.ddadss@azet.sk)

18.1.2021 za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatná sociálna práca  
vo ný čas PSS  
tvorba IP

Sociálny 
pracovník (1) FEMINA Domov 

sociálnych služieb(SNP 
419, Ve ký Blh, 98022)

(tel.: +421475696516, e-mail: 
anna.wiesengangerova@dssfemin
a.sk)

20.1.2021 za mesiac (od 
810) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sociálna práca 

Sociálny 
pracovník v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III podakt. 1.2 (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

2.3.2021 za mesiac (od 
802) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -Vykonávanie sociálnej práce v 
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
opatrení SPOD a SK  
-vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 
zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností 
rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou  
-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia 
plánu sociálnej práce a dieťaťom a jeho rodinou alebo náhradnou 
rodinou  
-vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie 
ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného  
-účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov  
-spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti dieťaťa a ďalšie činnosti sociálnej práce v CDR
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Stavbyvedúci (1) Expresstav spol. s 
r.o.(Sobôtka 34, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, e-mail: 
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavbyvedúci. Organizácia stavieb, 
plánovanie, kontrola prác. Príprava a kontrola rozpočtov.

Terénny 
pracovník (1)

Obec Barca(Barca, 
98251)

obecný úrad (tel.: +421475697227, 
e-mail: oubarca@post.sk)

21.9.2021 (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 05.10.2021 ; Obec Barca vyhlasuje výberové 
konanie na poíciu terénneho pracovníka, VK sa bude konať dňa 
5.10.2021 o 11:00 hod. na obecnom úrade. ˇUzávierka na 
predkladanie žiadostí je do 30.9.2021. Zoznam požadovaných 
dokladov: žiadosť, v ktorej je určené o ktorú pozíciu má uchádzač 
záujem, životopis, dokla o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
potvrdenie o praxi, odporúčania a referencie, čestné vyhlásenie o 
bezúhonnosti, alebo súhlas pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky podrobné 
informácie sa dozviete na webovej stránke obce: 
https://obecbarca.webnode.sk/uradna-tabula/
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Terénny sociálny 
pracovník (1) Mesto 

Hnúšťa(Francisciho 
74/2, Hnúšťa, 98001)

(tel.: +4212028822, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

23.9.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 22.11.2021 ; Zoznam požadovaných dokladov k 
žiadosti o prijatie do zamestnania:  
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo 
pozície sa kandidát uchádza,  
 životopis uchádzača,  
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne 
potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak 
je relevantné),  
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné 
hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávate a alebo organizácií, 
s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady 
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),  
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre 
poskytnutie výpisu z registra   
trestov pod a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov,  
Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho 
pracovníka je odborná spôsobilosť,   
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné 
predpoklady.  
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky  
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:  
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca , alebo   
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 
219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov2 ak k 30.6.2019 
pracoval/a na pozícii TSP alebo  
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 
30.6.2019 pracoval/a na pozícii   
TSP alebo  
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a 
preukázate ne štúdium II. stupňa VŠ   
v odbore sociálna práca.  
Kompetencie:  
 vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca 
s TP, OP), flexibilita,   
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schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny 
postoj k rozvíjaniu ďalších   
sociálnych kompetencií;  
Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:  
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, 
prípadne práce v komunitách   
ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zoh adňuje sa 
napríklad dĺžka praxe,   
druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).  
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cie om je priebežné 
udržiavanie, zdokona ovanie  
a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na 
vykonávanie pracovných   
činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zoh adňuje sa rozsah 
vzdelávania, zameranie   
vzdelávania, získané certifikáty a podobne).  
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich 
zamestnávate ov alebo organizácií,   
s ktorými uchádzač spolupracoval.  
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. 
znalosť jazyka cie ovej skupiny a   
záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.10.2021 o 10.00 hod. v 
priestoroch zasadačky Mestského úradu , Francisciho č. 74/2 v 
Hnúšti .  
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do 
zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky 
na adresu podatelna@hnusta.sk. Záujemcovia vo svojej žiadosti 
jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).  
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 
15.10.2021.  
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli 
doručené po termíne uzávierky, nebudú   
zaradení do výberového konania.
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Upratovačka (2) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Martina Lindušková (tel.: 
+421902900001, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

7.9.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - čistenie a ošetrovanie rôznych typov 
plôch, podláh a priestorov  
- zabezpečenie hygienický štandardov vo zverených priestoroch 
( napr. kancelárskych, nemocničných, zdravotníckych 
prevádzkach).

Upratovačka 
spoločných 
priestorov v 
bytových domoch 
(1)

GREEVA - RS 
s.r.o.(Hnúšťa , 98101)

Jozef Grendel (tel.: 
+421908340350, e-mail: 
greeva@zoznam.sk)

30.7.2021 za mesiac (od 
311,5) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných priestorov 
bytových domov a komerčných priestorov v meste Hnúšťa.

Učite  II. stupňa 
ZŠ v predmetoch 
matematika, 
fyzika, technika, 
chémia, anglický 
jazyk (1)

Základná škola s 
materskou školou 
Vladimíra Mináča, Ul. 
9. mája 718, 
Klenovec(9. mája 718, 
Klenovec, 98055)

Mgr. Ľubomíra Vančíková, 
riadite ka školy (tel.: 
+421911287137, +421475484221, 
e-mail: zsvminaca@gmail.com)

3.8.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Učite  
informatiky (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavna 425, 
Hnúšťa, 98111)

Ing. Miloš Mäsiar, riadite  školy 
(tel.: +421905405188, e-mail: 
riaditel@soshnusta.sk)

25.6.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie informatiky na  SOŠ

Učite  
matematiky (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavna 425, 
Hnúšťa, 98111)

Ing. Miloš Mäsiar, riadite  školy 
(tel.: +421905405188, e-mail: 
riaditel@soshnusta.sk)

25.6.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Učite  
matematiky (1)

Základná škola P. 
Kellnera Hostinského, 
Družstevná 
835(Družstevná 835, 
Rimavská Sobota, 
97901)

RNDr. Anita Antalová, riadite ka 
školy (tel.: +421475811694, e-
mail: zshostinskeho@gmail.com)

25.5.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite  s aprobáciou matematika v 
kombinácii s iným predmetom.
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Vodič kamiónu - 
cisterna (4)

EUROSPEDA 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Ľuboslava Kankulová (tel.: 
+421905700972, e-mail: 
luboslava.kankulova@eurospeda.
eu)

11.3.2021 za mesiac (od 
739)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy 
- cisterna (aj nebezpečné látky, tzv. ADR produkty). Vodič začína 
aj končí svoju prácu v Rimavskej Sobote.

Vodič lesného 
traktora (1)

MAZUREZ spol. 
s.r.o.(V. Clementisa 
199/, Hnúšťa, 98101)

Marcel Kaločai (tel.: 
+421949105205, e-mail: 
mkalocai@zoznam.sk)

18.5.2021 za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič lesného traktora

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (3)

Ján Muránsky - 
J.M.D.(Hlavná 12, 
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.: 
+421905813377, e-mail: 
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla.

Výrobný 
pracovník (79)

YURA ELTEC 
Corporation Slovakia, 
s.r.o.(Dobšinského 
4016, Rimavská 
Sobota, 97901)

Bc. Jaroslav Miniar, HR&GA 
Team Leader (tel.: 
+421475812354)

13.9.2021 za hodinu (od 
3,82)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž káblových zväzkov.  
  
Záujemcovia môžu osobne prísť na vrátnicu v sídle spoločnosti na 
adrese Dobšinského 4016, Rimavská Sobota (areál bývalých 
kasární) a vyplniť dotazník na základe, ktorých bude zamestnávate  
pozývať záujemcov na osobný pohovor. 

Zdravotná sestra 
(3) Prírodné jódové kúpele 

Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Martina Lindušková (tel.: 
+421902900001, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

20.9.2021 za mesiac (od 
972)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - pracovať pod a rozvrhu služieb a 
stanoveného popisu práce pre jednotlivé druhy služieb  
- pod a pokynov ošetrujúceho lekára vykonávať bežnú dennú 
starostlivosť, podávanie liekov, injekcií, pomoc pri ošetrovaní a 
vyšetrovaní a pod.  
- práca v dvojzmennej prevádzke v špecializovanej nemocnici 
FBLR pre CMP
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Zdravotná 
sestra / Praktická 
sestra (1)

Chanava - Diakonické 
centrum reformovanej 
cirkvi, n.o.(Chanava 
271, Chanava, 98044)

Bc. Marta Lőkösová (tel.: 
+421911328100, e-mail: 
hanva.diakonia@reformata.sk)

16.9.2021 za mesiac (od 
925)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.10.2021 ; 1. Vykonávanie odbornej 
ošetrovate skej starostlivosti na základe individuálnych potrieb 
obyvate ov.  
2. Príprava obyvate ov na diagnostické, liečebné a ošetrovate ské 
výkony.  
3. Príprava a podávanie ordinovanej p. o. terápie, aplikácia liekov a 
liečív / okrem i. v. injekcie a infúzií/ sledovanie ich účinkov a 
reakcií.  
4. Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom, meranie krvného 
tlaku.  
5.Odber biologického materiálu na základné vyšetrenia.  
6. Asistencia lekárovi pri odborných ošetrovate ských a 
vyšetrovate ských výkonoch.  
7. Výkon komplexnej hygienickej starostlivosti o obyvate och, 
hygienická a estetická úprava prostredia obyvate ov.

Zvárač (1) ROLLER, spol. s 
r.o.(Po ná 328/4 , 
Jesenské, 98002)

(tel.: +421905802934, e-mail: 
klement@roller.sk)

21.12.2020 za hodinu (od 
3,9)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Údržbár / kurič 
(1)

FEMINA Domov 
sociálnych služieb(SNP 
419, Ve ký Blh, 98022)

(tel.: +421475696194, e-mail: 
anna.wiesengangerova@dssfemin
a.sk)

15.4.2021 za mesiac (od 
701)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbár / kurič  
Požaduje sa vyhláška  - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
prevádzky - osvedčenie  o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 
pod a §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v zmení neskorších 
predpisov v náväznosti na § 14 ods.2 vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 
Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti  so skúškou zo dňa 
11.3.2009, vodičský preukaz typu B, kuričský preukaz - výhodou.
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Účtovník (1) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova  756, 
Tisovec, 98061)

Dagmar Dianišová (tel.: 
+421903567556, e-mail: 
dagmar.dianisova@csm.sk)

10.5.2021 za mesiac (od 
860) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce :  
- účtovanie došlých a odoslaných faktúr, evidencia  
- spracovanie pokladničných dokladov v systéme – nahrávanie 
hotovostných pokladničných dokladov  
- samostatné účtovanie bežných účtovných operácií  
- samostatné riešenie štandardných účtovných operácií  
- účtovanie bankových výpisov  
- vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok.  
- spracovanie daňových priznaní.  
- pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR.  
- komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými 
inštitúciami.

Čašník, servírka 
(1)

TAXOVIA, s.r.o.(Nám. 
Dr. V. Clementisa 90, 
Tisovec, 98061)

Mgr. Silvia Remperová (tel.: 
+421903268539, e-mail: 
central@taxovia.eu)

23.7.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; práca v obsluhe,  služby zákazníkom

Čašník/ čašníčka 
(2)

F.S.E., s.r.o.(B. 
Bartóka 5215/20A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mário Danko (tel.: 
+421918469739, e-mail: 
fse1000@gmail.com)

24.5.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, práca s pokladňou, 

príprava alkoholických a nealkoholických nápojov.

Čašník/čašníčka 
(2)

AGRISON, s.r.o.(Nám. 
Š. M. Daxnera 413/1A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Iveta Lengová (tel.: 
+421911755635, e-mail: 
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

30.4.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha hostí,  

- prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere 
pokrmov a nápojov,  
- prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a 
nápojov,  
- obsluha pri bare aj pri stole, obsluha a údržba výčapného 
zariadenia,            
- nalievanie nápojov, výroba miešaných studených a teplých 
nápojov pod a receptúr a ich servírovanie,   
- účtovanie tržieb hosťom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet, 
vedenie pokladne,   
- príprava a aranžovanie miestnosti a sl. tabú , účasť na príprave a 
obsluha pri slávnostných akciách,   
- hmotná zodpovednosť.
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Školník / údržbár 
(1)

Materská škola, I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská 
Sobota(I.Hatvaniho 
321, Rimavská Sobota, 
97901)

Eva Juhászová, riadite ka MŠ 
(tel.: +421475622665, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

27.9.2021 (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.01.2022 ; Školník vykonáva práce spojené s 

údržbou a prevádzkou školy. Upratuje a udržiava aj vonkajší 
priestor školy, stará sa o čistotu areálu. Školník zabezpečuje 
otváranie a zatváranie školskej budovy. Kontroluje školské 
priestory.   
Vykonáva jednoduché opravy, údržbárske, murárske a 
inštalatérske práce (oprava zámkov, uzáverov, vodovodných batérií 
a pod.).  
Vykonáva drobné montáže (nábytok, sanita, k učky, vypínače, 
žiarovky a pod.).  
  
V prípade záujmu  si môže zaslať životopis na email. adresu:  rs-
hatvaniho@rsnet.sk.

34



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
28.09.2021

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom 
záujme, neuvedené

Vytvorené 28.09.2021 o 
09:57

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Školský špeciálny 
pedagóg (1) Mesto Hnúšťa(Nábrežie 

Rimavy 447/, Hnúšťa, 
98101)

(tel.: +4212028822, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

13.9.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 18.10.2021 ; Náplň práce:   
školský špeciálny pedagóg: odborné činnosti v rámci 
špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového 
alebo hromadného poradenstva a intervencie k deťom s mentálnym 
postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, 
telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s 
vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou 
porúch správania, poskytovanie špeciálnopedagogického 
poradenstva a konzultácií zákonným zástupcom detí a 
pedagogickým zamestnancom MŠ.  
  
Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci 
nasledovné podmienky:  
Kvalifikačné predpoklady:  
• pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy pod a 
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod a 
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov  
Odborná prax:  
• nie je podmienkou  
Ďalšie kritériá a požiadavky:  
• ovládanie štátneho jazyka pod a § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom 
na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,   
• bezúhonnosť pod a § 9 odsek 1, písm. b) s poukazom na § 15 
zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným prehlásením,   
• zdravotná spôsobilosť pod a § 9 odsek 1, písm. c) s poukazom na § 
16 zákona č. 138/2019 Z. z.,  
• spôsobilosť na právne úkony  
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú 
žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými 
prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
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• profesijný štruktúrovaný životopis,   
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),  
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,  
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pod a § 16 ods. 1 
zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v 
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,  
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v 
predkladaných dokladoch,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(nie starší ako jeden mesiac),   
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt,  
• úspešný uchádzač pod a § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. 
poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzatvorením 
pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje 
potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.   
  
najneskôr do 5. októbra 2021 (rozhoduje dátum podania na 
poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ 
KONANIE – školský špeciálny pedagóg materskej školy - 
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, 
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.  
  
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred 
výberovou komisiou. Do výberového konania budú zaradení a na 
osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie 
uvedené podmienky.  
Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom 
spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania 
oznámený najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.  
Zamestnávate  (vyhlasovate ) si vyhradzuje právo n
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Špecialista v 
rastlinnej výrobe 
- agronóm (1)

Ro nícka spoločnosť, 
a.s.(Bottovo 154, 98041)

Kudlíková Jana, mzdová 
účtovníčka, personalistka (tel.: 
+421911239975, e-mail: 
kudlikova@rsbottovo.sk)

30.11.2020 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Agronomická činnosť, hodnotenie stavu 
kultúrnych porastov, odoberanie vzorky pôdy, označovanie 
osivárskych plôch porastov, kontrola prác.
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