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AUTOMECHAN
IK do Rimavskej 
Soboty (1)

Železnice Slovenskej 
republiky, 
Bratislava(Gorkého 1, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Veronika Stehlíková (tel.: 
+421911112073, e-mail: 
zsr.veronika.stehlikova@recrumai
l.com)

za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: 01.03.2019 ; Vykonávanie opráv v rozsahu bežnej opravy a 
strednej opravy na hnacích agregátoch, hydraulických prevodníkových rýpadlách, 
vysokozdvižných vozíkoch a cestných motorových vozidlách. Záručné prehliadky s 
použitím diagnostiky. Zhotovovanie jednoduchých dielov a ich renovácia.

Administratívny 
pracovník (1)

JUDr. Juraj Kovács, 
súdny 
exekútor(Hviezdoslavo
va 1, Rimavská Sobota, 
97901)

JUDr. Juraj Kovács (, e-mail: 
juraj.kovacs@centrum.sk)

za hodinu (od 
2,99)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívna práca

Architekt, 
projektant (2)

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

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

za mesiac (od 
800) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; navrhovanie, kreslenie a príprava projektov pre 
umiestnenie stavby. stavebné povolenie a realizáciu stavby; komunikácia s klientmi 
a profesistami, inžinierska činnosť

Asistent sociálnej 
práce (3)

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

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

za mesiac (od 
688,5) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; 

Autoelektrikár 
(2)

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

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

za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava autoelektriky osobných motorových vozidiel.  
- Oprava štartérov a alternátorov.

Automechanik 
(2)

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

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

za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava štartérov a alternátorov.  
- Oprava osobných motorových vozidiel.

Automechanik 
osobných 
motorových 
vozidiel (2)

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

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

za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; automechaník
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Elektromechanik 
(1)

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

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

za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Expedient (1) Július 
Mihályi(Orgovánová 
530, Jesenské, 98002)

Alžbeta Bödová (tel.: 
+421475698174)

za hodinu (od 
3,4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Expedient (1) KORO, 
s.r.o.(Chrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava výrobkov na expedíciu, vyskladňovanie výrobkov 

na jednotlivé distribučné linky, starostlivosť o priestory expedície.

Finančný 
konzultant (3)

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

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

za mesiac (od 
1050)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Finančné zabezpečenie a poistenie  
- Vytváranie analýz potrieb a finančných plánov  
- Hypotekárne poradenstvo  
- Strategické plánovanie zhodnotenia fin.prostriedkov  
- Klientský pracovník  
- Manažér obchodnej skupiny  
- Telefonický operátor  
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, V.Krtíš, Torna a

Fyzioterapeut (1) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

Ing. Anita Kovácsová (tel.: 
+421475510954, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

za mesiac (od 
739) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať odborné, liečebné, rehabilitačné výkony na 
úseku liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie, vodoliečby.

Fyzioterapeut bez 
špecializácie (1)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Veronika Čierna- HR koordinátor 
(tel.: 00421475612421, e-mail: 
veronika.drugdova@svetzdravia.c
om)

za mesiac (od 
849,06) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Fyzioterapeut- samostatne vykonáva odborné pracovné 
činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, 
výchovnej vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu 
získaného vzdelania. 

Hlavný kuchár 
(1)

Materská škola,(I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská Sobota 1, 
97901)

Katarína Šarkanová- vedúca 
školskej jedálne (tel.: 
00421475624037, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

za mesiac (od 
690)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie výroby jedál pod a správnej výrobnej 
praxe- HACCP, zabezpečovanie výroby jedál pod a vopred stanoveného jedálneho 
lístka
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Internista (1) GEMERCLINIC, 
n.o.(ul. Jesenského 102, 
Hnúšťa 1, 98101)

(, e-mail: 
gemerclinic@gmail.com )

za mesiac (od 
864) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

Renata Kureková (tel.: 
00421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Klientský 
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)

za mesiac (od 
624)

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.
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Klientský 
pracovník 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

za mesiac (od 
1000)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - hlavnou náplňou práce je starostlivosť o klientov  
- administratívne práce  
- práca s databázou spoločnosti  
- servis na existujúce zmluvy klienta  
- pomôcť klientom pri poistných udalostiach  
- práca v kancelárií  
- pracovná pozícia je vhodná pre tých finančných agentov/pracovníkov 
konkurenčných spoločností, ktorí nechcú telefonovať na vlastné a studené kontakty, 
oslovovať len nových klientov, avšak majú dostatočné skúsenosti a vedomosti na 
prácu s existujúcou databázou spoločnosti  
  
Deň nástupu dohodou. V prípade záujmu prosím zaslať Váš životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
  
Ponuka platná do zmazania.

Kreslič/
projektant 
konštrukcií 
pozemných 
stavieb (1)

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

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

za mesiac (od 
600) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 
+421918909669, e-mail: 
kik@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) Jana Nirházová(Š.M. 

Daxnera 920/, Hnúšťa, 
98101)

Jana Nirházová (tel.: 
00421940256777, e-mail: 
jananirházová@gmail.com )

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých pokrmov a hotových jedál. 

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

Obec Uzovská 
Panica(Uzovská 
Panica, Uzovská 
Panica, 98022)

Peter Babík- starosta (tel.: 
00421910975175, e-mail: 
ocuuzpanica@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výška mzdy v zmysle platných právnych predpisov pri 

štátnozamestnaneckých pracovných miestach a pracovných miestach vo verejnom 
záujme. 

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Veronika Čierna- HR koordinátor 
(tel.: 00421475612421, e-mail: 
veronika.drugdova@svetzdravia.c
om)

za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava všetkých ponúkaných jedál pacientom a 
zamestnancom nemocnice. 
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Kuchár / 
kuchárka (1)

maXes, s.r.o.(E. Putru 
1325, Rimavská Sobota 
1, 97901)

Ján Pálmay, konate  (tel.: 
+421905359498, e-mail: 
palmayjan@gmail.com)

za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; 

Lekár - internista 
(1) GEMERCLINIC, 

n.o.(ul. Jesenského 102, 
Hnúšťa 1, 98101)

Trnavská (tel.: +421475422450, e-
mail: gemerclinic@gmail.com)

za mesiac (od 
2000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Lekár bez 
špecializácie (3)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Veronika Čierna- HR koordinátor 
(tel.: 004215612421, e-mail: 
veronika.drugdova@svetzdravia.c
om)

za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Manažér 
obchodnej 
skupiny, 
Rimavská Sobota 
(1)

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

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

za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie tímu obchodníkov  
- adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov  
- monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny  
- vedenie porád a podpora finančných agentov  
- nábor a výber obchodníkov do svojho tímu  
- atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry  
- nástup ihneď alebo dohodou  
- požadovaná prax vo vedení udí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva 
minimálne 6 mesiacov

Manažér v 
potravinárskej 
firme (1)

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

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s podnikovým informačným systémom, 
spolupodielanie sa na tvorbe zisku firmy, pomoc a podpora riadenia firmy a ďalšie 
manažérske činnosti.

Montážnik okien 
(1)

MONTAG 
s.r.o.(Škultétyho 350, 
Rimavská Sobota 1, 
97901)

Ing. Miroslav Sirotiak, konate  
(tel.: +421905705966, e-mail: 
sirotiak@montag.sk)

za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž okien, dverí, brán a doplnkov k nim. Manipulácia s 
oknami, vedenie motorového vozidla

Mäsiar, údenár 
(14)

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

za mesiac (od 
550)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práce pri vykosťovaní a spracovaní  HD1/4 a BR1/2, práce 
pri výrobe, balení a skladovaní mäsa a mäsových výrobkov ,   
pracovný čas:   
06:00 -14:00  
14:00 - 22:00  
22:00- 06:00

Mäsiar, údenár 
(15)

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

(, e-mail: pobisova@tauris.sk ) za mesiac 
(550 - 1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Obchodný 
zástupca (1)

BOVINEX, 
s.r.o.(Hlavné Námestie 
36/16, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Jiřina Krejčová (tel.: 
+421911508626, e-mail: 
ekonom@bovinex.sk)

za mesiac (od 
800) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca - výkup hovädzieho dobytka.

Obrábač kovov - 
sústružník (1)

ROLLER, spol. s 
r.o.(Jesenské , 98002) Ing. Ladislav Klement  výrobno-

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

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Obrábač kovov- 
frézar (1)

CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 756, 
Tisovec, 98061)

PhDr. Kurtíková Sylvia (tel.: 
00421903238895, e-mail: 
sylvia.kurtikova@csm.sk )

za mesiac 
(520 - 800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obrábanie kovov- jednoduchý sústruh, horizontka.   

Výška mzdy: základ 520 Eur v hrubom/mesiac + prémie- výška mesačnej mzdy do 
750 Eur v hrubom. 

Oparátor 
digitálnych 
tlačiarenských 
zariadení + 
predavač 
(kumulovaná 
pozícia) (1)

Vytnes.s.r.o.
(Hviezdoslavova 439/6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Otto Básti (tel.: 00421915834425, 
e-mail: 
vytnesdirector@stonline.sk)

za mesiac (od 
540)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha digitálnych tlačiarenských zariadení a predaj 
tovaru. 

Operátor lesnej 
frézy (1) MAZUREZ spol. 

s.r.o.(Hnúšťa , Hnúšťa, 
98101)

Marcel Kaločai (tel.: 
00421949105205, e-mail: 
mkalocai@zoznam.sk)

za mesiac (od 
760)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha lesnej frézy. 

Ošetrovate  
ošípaných - 700 
EUR (Jesenské) 
(1)

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

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

za mesiac (od 
525)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie, kŕmenie, preháňanie, selekcia, nakládky 
ošípaných, čistenie a umývanie maštalí, pomoc pri pôrodoch, atď. pod a dennej 
rutiny a pokynov nadriadeného.

Pekár (1) Július 
Mihályi(Orgovánová 
530, Jesenské, 98002)

Alžbeta Bödová (tel.: 
+421475698174, e-mail: 
pekaren.jesenske@stonline.sk)

za hodinu (od 
3,4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Pekár (2) DUFFI, s.r.o.(Jozeffyho  
67, Tisovec, 98061)

Alena  Dušová (tel.: 
+421907885923, e-mail: 
pekarenpodhradovou@mail.t-
com.sk)

za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pekár.

Pilčík (5) MAZUREZ spol. 
s.r.o.(Hnúšťa , Hnúšťa, 
98101)

Marcel Kaločai  (tel.: 
00421949105205, e-mail: 
mkalocai@zoznam.sk)

za mesiac (od 
760)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vypi ovanie náletových terénov. 

Pomocný 
pracovník v 
opravovani 
hasiacich 
prístrojov (1)

ŠK-SERVIS 
s.r.o.(Sedliacka 19, 
Rim.Sobota, 97901)

(, e-mail: zita@skservis.sk) za mesiac (od 
550) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pre revízie požiarnych zariadení, pomocé 
práce v opravovani hasiacich prístrojov, práce pri revíziách požiarnych vodovodov.   
V prípade záujmu je potrebné prísť na osobný pohovor priamo do sídla spoločnosti 
v pracovných dňoch v čase od 08:30- 09:30 hod. Je potrebné telefonicky upresniť 
termín. 

Pracovník na 
výkon 
inžinierskej 
činnosti (1)

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

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

za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia so stavebnými úradmi a dotknutými úradmi 
v stavebných konaniach.  
Komunikácia s klientom.

Pracovník 
potravinárskej 
výroby (3)

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

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; výroba a balenie kvalitných lahôdok, výroba a balenie 

špeciálneho pečiva, výroba a balenie chladených hotových jedál

Pracovník 
rozvozu (1)

Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 
+421918909669, e-mail: 
kik@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

7



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 18.01.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 18.01.2019 o 08:18

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

Adrián Kocsis (, e-mail: 
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk)

za mesiac (od 
800)

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

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

Pracovník v 
kovovýrobe (1)

H - P - HORMA, 
s.r.o.(Mojín 2110, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Július Hegedüs (tel.: 
+421905396770, e-mail: 
hphorma.hegedus@gmail.com)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Povrchová úprava kovových výrobkov.  

Požaduje sa ukončené vzdelanie technického zamerania.  
Mzda od 600 do 700 € za mesiac.

Pracovník v 
sklade (skladník) 
(1)

Ing. Milan Podhora  
CONSTRUCT(Potravi
nárska 17/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Mariana Židuliaková (tel.: 
00421905562697, e-mail: 
construct@isternet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Vykladanie tovaru, upratovanie skladu. 

Predavač v 
obchodnej 
prevádzke (1)

Jana Čemanová(Hlavné 
námestie 3311 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Jana Čemanová (tel.: 
00421903489080, e-mail: 
jana.cemanova@azet.sk)

za mesiac (od 
520)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Predaj a pomoc pri výbere tovaru. Vedenie a 
obsluhovanie pokladne, terminálu. Komunikácia a starostlivosť o zákazníka.   
Mzda od 520- 650 Eur/mesiac. 

Predavač/
predavačka (1)

GEMER INVEST, spol 
s r.o.(Nová 2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

anna miková (tel.: 
+421905470529, e-mail: 
annamikova@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Predavačka v 
mäsiarstve (1)

Július Balog 
pokračovate  v živnosti 
Anna 
Balogová(Hodejov 179, 
98031)

Anna Balogová (tel.: 
+421911910541)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavčka v mäsiarstve, práca s pokladňou, obsluha 
zákazníka, vybavovanie objednávok.
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Psychológ (2) Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Odborná činnosť  so zameraním na prácu s dieťaťom a 
jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK, na základe plánu sociálnej práce s 
dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie sa dozviete na www.ddriso.sk  
K žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo formáte Europass, doklad o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri 
mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním 
osobných údajov.  

Recepčný/ 
recepčná (162)

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

Ing. Anita Kovácsová (tel.: 
+421475510954, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

za mesiac (od 
624)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za chod recepcie, vybavovanie objednávok, 
ubytovanie hostí, obsluha rezervačného systémus Noris, vybavovanie mailovej a 
telefonickej komunikácie.

Redaktor 
regionálneho 
spravodajského 
portálu (1)

Gemerská mediálna 
spoločnosť, 
s.r.o.(Hlavné Námestie 
14, Rimavská Sobota, 
97901)

Andrej Boros (, e-mail: 
boros@rimava.sk)

za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 18.02.2019 ; Tvorba obsahu internetových novín, vyh adávanie tém 
a spracovanie článkov, fotiek a videí o udalostiach v regióne Rimavskej Soboty.

Robotník na 
stavbe (1)

GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

Róbert Ádám (tel.: 
00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com )

za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Maliarske, murárske a stavebné práce. 

Sociálny 
pracovník (2)

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

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

za mesiac 
(806 - 839) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v 
odbore sociálna práca, bez požiadavky na odbornú prax.   
1 pracovné miesto je počas zastupovania materskej a následne rodičovskej 
dovolenky  
1 pracovné miesto je v rámci NP Podpora deinštitualizácie náhradnej starostlivosti 
v zariadeniach, s termínom nástupu IHNEĎ,   
Na VK budú pozavní len tí záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné 
predpoklady.   
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Sociálny 
pracovník (2)

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

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

za mesiac (od 
806) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK na základe plánu 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodiny, ktorý je vypracovaný v spolupráci s 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
K žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo formáte Europass, doklad o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri 
mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním 
osobných údajov.

Strojník na 
vyvážaciu 
súpravu (2)

DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Pekárenská 2221, 
Jesenské, 98002)

Zoltán Czene (tel.: 
+421918700088)

za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vyvážacej súpravy v poraste. Bežné práce 
týkajúce sa údržby stroja, vedenie záznamov o výkone.

Učite  pre 1. 
stupeň ZŠ (1)

Obec Gemerské 
Michalovce(Gemerské 
Michalovce 2, 
Gemerské Michalovce, 
98252)

(tel.: 00421475595333, e-mail: 
gemerske.michalovceobec@zozna
m.sk )

za mesiac (od 
753) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Mzda pod a príslušnej platovej tarify. 

Učite  základnej 
školy s 
vyučovacím 
jazykom 
maďarským (1)

Obec Sútor(Sútor 34, 
Rimavské Janovce, 
98001)

Mgr. Klára Somoskoiová- 
riadite ka školy (tel.: 
00421901712174, e-mail: 
zssutor@azet.sk)

za mesiac (od 
753) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Nástup ihneď! 

Vedúca 
obchodnej správy 
(1)

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

Ing. Anita Kovácsová (tel.: 
+421475510954, e-mail: 
sekretariat@kupeleciz.sk)

za mesiac (od 
832)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť :  
 Za marketingovú prípravu a realizáciu prezentácií PJK Číž a.s.  
 Vytváranie ponuky, zostavenie kalkulácie  
 Za vypracovanie ponúk pre klientelu  
 Za komunikáciu so zmluvnými partnermi v rámci rekondičných pobytov  
 Za činnosť recepcie, prijímacej kancelárie a kultúrneho oddelenia  
 Za spravovanie oficiálnej  web stránky a stránky na facebook.com  
 Za komplexné zabezpečenie skupinových pobytov

Vedúca 
zdravotná sestra 
na oddelení (3)

GEMERCLINIC, 
n.o.(ul. Jesenského 102, 
Hnúšťa 1, 98101)

Trnavská (tel.: +421475422450) za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúda zdravotná setra na oddelení.  
Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný 
životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné 
doručiť poštou na adresu, resp. priniesť osobne  na personálne oddelenie. Uchádzači, 
ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na výberové 
konanie.   

10



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 18.01.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 18.01.2019 o 08:18

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vedúci dielne (1) H - P - HORMA, 
s.r.o.(Mojín 2110, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Július Hegedüs (tel.: 
+421905396770, e-mail: 
hphorma.hegedus@gmail.com)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúci dielne v kovovýrobe, príprava šablón, čítanie 
výkresov, zade ovanie práce.   
Mzda od 800 do 900 € / mesiac. Požadované vzdelanie v skupine štúdijných odborov 
technického zameranie.

Vedúci 
sekcie/riadiaci 
pracovník 
živočíšnej výroby 
(1)

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

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

za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Denná starostlivosť o zvieratá pod a platných kódexov 
praxe zamestnávate a (kŕmenie, čistenie, preháňanie, nakládky, ošetrovanie, atď.), 
riadenie kolektívu pracovníkov (plánovanie a pride ovanie úloh a pracovných 
zmien, kontrola  hodnotenie práce, zácvik nových pracovníkov, kontrola 
dodržiavania pracovných postupov, zodpovednosť za produkčné  
výsledky vo zverenej sekcii chovu ošípaných), vedenie evidencie zvierat pod a 
pokynov nadriadeného, ostatné úlohy pod a pokynov nadriadeného.

Vodič (1) DUFFI, s.r.o.(Jozeffyho  
67, Tisovec, 98061)

Alena Dušová (tel.: 
+421907885923, e-mail: 
pekarenpodhradovou@mail.t-
com.sk)

za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz potravín /pekárenských výrobkov/.

Vodič - rozvoz 
výrobkov (1)

maXes, s.r.o.(E. Putru 
1325, Rimavská Sobota 
1, 97901)

Ján Pálmay, konate  (tel.: 
+421905359498, e-mail: 
palmayjan@gmail.com)

za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Vodič - rozvoz výrobkov

Vodič MKD (3) AGRO COMPANY 
TACHTY, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(Tachty 
226, Tachty, 98034)

Gabriel Balyo, DiS (tel.: 
+421948853100, e-mail: 
transport@molnargroup.sk)

za mesiac (od 
480)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej prepravy v 
SK/CZ/HU/AT/IT/SLO

Vodič kamiónu 
(1)

BOVINEX, 
s.r.o.(Hlavné Námestie 
36/16, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Jiřina Krejčová (tel.: 
+421911508626, e-mail: 
ekonom@bovinex.sk)

za mesiac (od 
500)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava živých zvierat

Vodič kamiónu 
(2)

DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Pekárenská 2221, 
Jesenské, 98002)

Zoltán Czene (tel.: 
+421918700088)

za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie kamiónu, preprava nákladov do určených cie ov a 
bežné opravy a údržba.
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Vodič 
medzinárodnej 
nákladnej 
dopravy- kamión 
tandem (1)

ALBEMA, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(S.Kollára  
, Rimavská Sobota, 
97901)

Dušana Májošová (tel.: 
00421905283310, e-mail: 
majosova@albema.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru pod a požiadaviek objednávate a 

nákladným motorovým vozidlom. 

Vodič 
medzinárodnej 
náladnej 
dopravy- sólo 
"C" (1)

ALBEMA, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(S. 
Kollára 73, Čerenčany, 
97901)

Dušana Májošová (tel.: 
00421905283310, e-mail: 
majosova@albema.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru pod a požiadaviek objednávate a 
nákladným motorovým vozidlom. Jazdí sa EÚ, ale aj linky- ČR-SR. 

Vodič na 
dodávke do 3,5 t 
(2)

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

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz tovaru (potravinárskych výrobkov) na pridelenej 
distribučnej linke pod a presného rozpisu v rámci celej SR.

Vodár (1) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

Róbert Ádam (tel.: 
00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž vodoinštalačných materiálov. 

Všeobecný 
administratívny 
pracovník (1)

Občianske združenie 
Smaragdy(Hviezdoslav
ova  3 , Rimavská 
Sobota, 97901)

Adela Englerová (tel.: 
00421905416063, e-mail: 
adela.englerova@gmail.com)

za mesiac (od 
520)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Komunikácia s úradmi, vybavovanie korešpondenice, 
vyh adávanie projektov na internete, písanie článkov.   
Osobitné podmienky: nako ko ide o preobsadenie miesta, ktoré bolo vytvorené v 
rámci § 54 NP Cesta na tr práce 2, opatrenie č. 2, musí byť obsadené uchádzačom o 
zamestnanie. 

Zdravotná sestra 
(2) GEMERCLINIC, 

n.o.(ul. Jesenského 102, 
Hnúšťa 1, 98101)

za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zmrzlinár (1) Gajur 
Grble(Svätoplukova 
408/2, Rimavská 
Sobota, 97901)

(, e-mail: 
midpoint8888@gmail.com)

za mesiac (od 
525)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba zmrzliny

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

Ing. Ladislav Klement  výrobno-
technický riadite  (tel.: 
+421905802934, e-mail: 
roller@roller.sk)

za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Účtovník (1) AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044) Monika Karolová, účtovníčka 

(tel.: +421915754831, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

za mesiac (od 
550) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie podvojného účtovníctva,pokladne, personalistika, 
mzdy, dane.

Účtovník (1) Reedukačné 
centrum(S. Kollára 72, 
Čerenčany, 97901)

Mgr. Beáta Bodnárová  (tel.: 
00421915820695, e-mail: 
rddcerencany@stonline.sk)

za mesiac 
(520 - 640)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie účtovníctva, práca so štátnou pokladnicou. 

Čašník, servírka 
(1)

Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 
+421918909669, e-mail: 
kik@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(2)

ASCONA CLUB, 
s.r.o.(Po ná 344, 
Jesenské, 98002)

Lórant Kovács (tel.: 
00421911309340, e-mail: 
asconaclub@gmail.com)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka, práca s pokladňou. 

Čašník, servírka 
(2)

Zuzana 
Mihóková(Jesenského  
1075, Tisovec, 98061)

Mgr. Zuzana Mihóková (, e-mail: 
deravysud@gmail.com)

za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2019 ; Starostlivosť o zákazníka, chod prevádzky a 
objednávanie tovaru.

Čašník/čašníčka 
(1)

GEMER INVEST, spol 
s r.o.(Nová 2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

anna miková (, e-mail: 
annamikova@rsnet.sk)

za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Špecialista 
údržby v 
potravinárskej 
výrobe (1)

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

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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