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Ambulantná 
sestra v 
stomatologickej 
ambulancii (1)

MUDr.Pavol 
Lichanec,zubný 
lekár(Partizánska ulica 
231, Hnúšťa 1, 98101)

Mudr. Pavol Lichanec (tel.: 
00421908407135, e-mail: 
usmev@stonline.sk)

20.3.2019 za mesiac (od 
600) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2019 ; Asistovanie pri stomatologických 
výkonoch zubného lekára, spracovanie dentálnych materiálov, 
vedenie písomnej a elektronickej zdravotnej dokumentácie.   
Pracovný pomer počas zastupovania MD a RD, pravdepodobný 
nástup od 12.8.2019, možno skôr. 

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)

7.12.2018 za mesiac (od 
688,5) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik 
(1)

AGRO - MAX 
s.r.o.(Tormáš 586, 
Rimavská Sobota, 
97901)

František  Iváni (, e-mail: 
servis@maxxx.sk)

13.3.2019 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; servis osobných motorových vozidiel

Dvorný robotník 
(1)

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

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

10.4.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - V areály nemocnice sa stará o kvetinové 
záhony, trávniky, stromy a kry   
- Udržiava v areály čistotu, vykonáva pomocné práce (opravy, 
nátery, kosenie trávy, strihanie stromov a kríkov..)  
- V zimnom období sa stará o bezpečné udržiavanie chodníkov a 
ciest v areály nemocnice (posypy, odhŕňanie snehu)  
- Zabezpečuje odstránenie snehu, cencú ov zo striech budov

Ekonóm- 
účtovník (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavná 425, 
Hnúšťa, 98111)

Ing. Miloš Mäsiar- riadite  školy 
(tel.: 00421905499751)

20.3.2019 za mesiac (od 
688,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.06.2019 ; Samostatné zabezpečovanie 
ekonomiky práce, samostatné rozpočtovanie- účtovanie v 
podvojnom účtovanie, nakladanie s verejnými financiami, príprava 
podkladov pre verejné obstarávanie a zúčtovanie na projektoch, 
evidovanie zmúv, spracovanie výkazov, práca s rozpočtom a 
administratívne práce súvisiace s účtovníctvom. 

Elektrikár a 
pracovník údržby 
(1)

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

PhDr. Sylvia Kurtíková (tel.: 
+421903238895)

12.3.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž, inštalácia a oprava vyhradených 

elektrických zariadení v budovách a výrobných halách i v celom 
objekte firmy. I

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

Alžbeta Bödová (tel.: 
+421475698174)

25.9.2018 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)

9.1.2019 za mesiac (od 
700)

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

vyskladňovanie výrobkov na jednotlivé distribučné linky, 
starostlivosť o priestory expedície. Práca 3 x do týždňa / obdeň.
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Finančný 
konzultant (3)

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

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

16.1.2019 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)

7.3.2019 za mesiac (od 
849) 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 (1) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

25.2.2019 za mesiac (od 
849,06) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

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

Grafik prípravy 
tlače (1)

AVEST, 
s.r.o.(Jesenského 1 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Peter Krajňák (tel.: 
00421905525431, e-mail: 
avest@avest.sk)

20.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v polygrafickej výrobe, potlače, 

spracovanie grafických návrhov. 

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

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

4.5.2018 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)

8.11.2018 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Klientsky 
špecialista 
(Rimavská 
Sobota) (2)

Igor Kórintuš(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Igor Korintuš (tel.: 
+421907674845, e-mail: 
igorkorintus@gmail.com)

25.3.2019 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvorenej Agentúrnej kancelárie 
h adáme 2 Klientských špecialistov. Hlavnou pracovnou náplňou je 
riešenie potrieb klienta v oblasti financií a poisťovníctva. Ďalšou 
pracovnou náplňou denný telefonny a osobný kontakt s našimi 
klientmi.

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)

6.2.2019 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.

Kontrolór obce 
(1)

Obec 
Hodejovec(Hodejovec 
95, 98002)

Zoltán Kovács- starosta obce (tel.: 
00421475698394, e-mail: 
ocuhodejovec@gmail.com)

8.2.2019 za hodinu (od 
7)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.04.2019 ; Vykonávanie kontroly: prijímov a 
výdavkov rozpočtu obce, nakladania s majetkom, účtovníctva, 
hospodárenia, čerpania rozpočtu, vypracovanie odborného 
stanoviska.   
Potrebné sú doklady: žiadosť s uvedením osobných, kontaktných 
údajov, účel žiadosti, štruktprovaný životopis, výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace, overený doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony, písomný súhlas na spracovanie osobných údajov.   
Výberové konanie sa bude konať dňa 12.4.2019 o 18:00 v zasadačke 
na Obecnom úrade. Bližšie informácie telefonicky.   
Viac informácií sa dozviete na: http://www.hodejovec.sk/wp-
content/uploads/2019/01/Volba-hlavneho-kontrolora.pdf
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Konštruktér (1) ROLLER, spol. s 
r.o.(Po ná 328/4 , 
Jesenské, 98002)

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

18.1.2019 za mesiac (od 
500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie výkresov výrobnej 
dokumentácie pod a zákaziek, konštrukčné práce.  

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

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

1.4.2019 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; •  zabezpečovanie potravinárskych surovín 
potrebných pre prípravu pokrmov pod a receptúr,    ich správne 
skladovanie,  
• príprava pokrmov,  
• úprava estetického vzh adu pokrmov,  
• vydávanie pokrmov,  
• objednávanie tovaru pod a pokynov šéfkuchára.  
  
Rimavská Sobota a okolie

Kuchár (1) DM handy, 
s.r.o.(Včelinec 5, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Dalibor Makši (tel.: 
+421907321537, e-mail: 
dalibormaksi@gmail.com)

2.4.2019 za mesiac (od 
564)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v pizzérii.  

Osobitné podmienky: Nako ko toto pracovné miesto je vytovorené v 
rámci § 54 NP Cesta na trh práce 2 opatrenie č. 1, je potrebné, aby 
bolo obsadené uchádzačom o zamestnanie. 

Kuchár (1) PIZZA ZÁPAD 
s.r.o.(Dr. V.  
Clementisa 8 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Katarína Katonová (tel.: 
+421915357558, e-mail: 
natalia@rsnet.sk)

26.3.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v pizzérii.

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

GEMER INVEST, spol 
s r.o.(Cintorínska 1, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis posielať na email. (, e-
mail: koruna2@stonline.sk)

25.2.2019 za mesiac (od 
610)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pečenie pizze. Hotel Carera.   
Nako ko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci  §54 zákona 
o službách zamestnanosti v platnom znení, NP Cesta na trh práce 2, 
opatrenie č.1, musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie. 

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

Daxnera 920/, Hnúšťa, 
98101)

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

10.12.2018 za mesiac (od 
520)

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

jedál. 

Kuchár / 
kuchárka (1)

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

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

14.1.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Kuchár §54 
CnTP2 (1) AUTOPREVENT, 

s.r.o.(Čerenčianska 
1912, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
+421905745308, e-mail: 
info@euromotel.sk)

28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Lekár - internista 
(1) GEMERCLINIC, 

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

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

2.7.2018 za mesiac (od 
2000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Lekár bez 
špecializácie (10)

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

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

25.2.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej a konziliárnej 
starostlivosti hospitalizovaným pacientom.

Lekár bez 
špecializácie (5)

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

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

25.2.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej a konziliárnej 
starostlivosti hospitalizovaným pacientom.

Lekár špecialista 
(10)

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

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

25.2.2019 za mesiac (od 
2194,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie zdravotnej a konziliárnej 
starostlivosti o hospitalizovaných pacientov.

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

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

8.3.2019 za mesiac (od 
540)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Manažér 
Agentúrnej 
kancelárie 
Rimavská Sobota 
(1)

Igor Kórintuš(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Igor Korintuš (tel.: 
+421907674845, e-mail: 
igorkorintus@gmail.com)

19.3.2019 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvorenej Agentúrnej kancelárie 
h adáme manažéra pobočky. Hlavnou pracovnou náplňou je 
riešenie potrieb klienta v oblasti financií a poisťovníctva. Ďalšou 
pracovnou náplňou je adaptácia a výber vhodných kandidátov do 
agentúrnej kancelárie.
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Manažér kvality 
(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)

8.2.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizácia pracovníkov vo výrobe, 
kontrola ich činnosti, kontrola kvality vstupných surovín, ich 
príjmu, hygieny vozidiel, správnosti vypĺňania určených záznamov, 
kontrola bezpečnosti výrobkov – fyzikálne, chemické a 
mikrobiologické riziká, kontrola dodržiavania technologických 
procesov vo výrobe, kontrola priebežného vypĺňania predpísanej 
výrobnej dokumentácie, tvorba vnútropodnikovej dokumentácie a 
HCCP a pod.

Mäsiar, údenár 
(14)

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

(, e-mail: pobisova@tauris.sk) 8.10.2018 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 ) 14.5.2018 za mesiac 
(550 - 1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Náčelník 
mestskej polície 
(1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 74, 
Hnúšťa, 98101)

(tel.: +421472028811, e-mail: 
info@hnusta.sk)

3.4.2019 za mesiac (od 
1139) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 15.05.2019 ; Riadenie, organizovanie a kontrola 
činnosti príslušníkov mestskej polície, spolupráca s velite om 
príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a 
inými orgánmi, príprava a spracovanie požiadaviek na 
zabezpečenie činnosti mestskej polície, kontrola hospodárneho 
využívania zverených prostriedkov, zabezpečenie a organizácia 
odborného výcviku a školení príslušníkov mestskej polície, 
príprava podkladov a návrhov súvisiacich s pracovnoprávnymi 
vzťahmi príslušníkov mestskej polície, plnenie úloh na úseku 
prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 
Zb., objasňovanie priestupkov, prejednávanie priestupkov v 
blokovom konaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 564/1991 Zb.,  
Žiadosť, motivačný list, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, referencie, certifikáty, súhlas so spracovaním osobných 
údajov je potrebné doručiť poštou na adresu: Mestský úrad, 
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa s označením obálky "VÝBEROVÉ 
KONANIE - náčelník mestskej polície" najneskôr do 25.4.2019.  
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Popis miesta

Obchodný 
zástupca (1)

Gemermilk rs, 
s.r.o.(Bélu Bartóka 41, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Martin Užík (tel.: 
+421904354798, e-mail: 
martin.uzik@gemermilk.sk)

20.3.2019 za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: 15.04.2019 ; - zabezpečovanie predaju tovarov a 
služieb  
- získavanie nových zákazníkov a poskytovanie starostlivosti už 
získaným zákazníkom (obchodným partnerom)  
- dojednávanie a vedenie obchodného stretnutia  
- príprava prezentácií a obchodných ponúk

Obchodný 
zástupca (1)

cosmos flowers, 
s.r.o.(Sídlisko Rimava 
1062/19, Rimavská 
Sobota 1, 97901)

Mgr. Peter Csomós  (tel.: 
00421905155364, e-mail: 
cosmos@stonline.sk )

28.1.2019 za mesiac (od 
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz tovaru na dodávke. 

Obrábač kovov - 
sústružník (1)

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

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

10.10.2018 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 )

2.5.2018 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. 

Odborný 
administratívny 
asistent (1)

CENTEX RS, spol. s 
r.o.(Školská 1503/21, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, e-mail: centex@centex.sk ) 4.3.2019 za mesiac (od 
530) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.05.2019 ; 

Odborný garant 
komunitného 
centra (1)

Obec 
Klenovec(Nám.Karola 
Salvu 1, Klenovec, 
98055)

Michal Píš (tel.: 00421475211352) 8.3.2019 za mesiac (od 
936,26) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky potrebné informácie sa dozviete na 
www stránke obce Klenovec: 
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/
oznamenie-o-vyberovom-konani-374.html?ftresult=v
%C3%BDberov%C3%A9+konanie  

Odborný 
pracovník 
komunitného 
centra (1)

Obec Klenovec(Nám. 
Karola Salvu č.1 , 
Klenovec, 98055)

Michal Píš (tel.: 00421475211352) 8.3.2019 za mesiac (od 
820,01) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky potrebné informácie sa dozviete na 
www stránke obce Klenovec: 
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/
oznamenie-o-vyberovom-konani-374.html?ftresult=v
%C3%BDberov%C3%A9+konanie
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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)

21.11.2018 za mesiac (od 
540)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Opatrovate ka (2) Malé veci s ve kou 
láskou  - Večná 
blaženosť n.o.(Školská 
262/32, Jesenské, 
98002)

Ladislav Bolyky (, e-mail: 
lamata@centrum.sk)

30.1.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Opatrovate ka v 
jasliach (1)

Ing. Csilla 
Floreková(Mládeže 25, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Csilla Floreková (tel.: 
+421915957004, e-mail: 
agneska.rs@gmail.com)

13.3.2019 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ka v jasliach.  
 Osobitné podmienky: Nako ko sa PM bude vytvárať v rámci NP 
"Praxou k zamestnaniu" je potrebné, aby bolo obsadené 
uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov, ktorý je vedený v 
evidencii úradu min. 3 mesiace alebo uchádzačom o zamestnanie vo 
veku do 29 rokov, ktorý je vedený v evidencii úradu min. 6 
mesiacov.

Operátor lesnej 
frézy (1) MAZUREZ spol. 

s.r.o.(Hnúšťa , Hnúšťa, 
98101)

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

6.7.2018 za mesiac (od 
760)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha lesnej frézy. 

Pedagogický 
zamestnanec - 
vychovávate  (1)

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

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

12.3.2019 za mesiac (od 
724) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; Výchovno - vzdelávacia činnosť 
vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávate om v 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný 
životopis, potvrdenie o praxi, overené fotokópie najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné 
vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách 
b) a d), čestné vyhlásenie  o telesnej, duševnej spôsobilosti k výkonu 
činnosti vychovávate a je potrebné doručiť poštou na adresu, resp. 
priniesť osobne  na personálne oddelenie.
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Pekár (1) Július 
Mihályi(Orgovánová 
530, Jesenské, 98002)

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

25.9.2018 za hodinu (od 
3,4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pekár (2) DUFFI, s.r.o.(Jozeffyho  
67, Tisovec, 98061)

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

4.12.2018 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.

Personálny 
konzultant (1)

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

Mgr. Lenka Krankušová (tel.: 
0910983036, e-mail: 
info@dkrs.eu)

23.1.2019 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme samostatného a flexibilného 
kandidáta pre pozíciu personálny konzultant.  
  
- aktívne vyh adávanie uchádzačov o zamestnanie, zabezpečovanie 
organizácie a vedenia výberového konania s uchádzačmi  
- hodnotenie kompetencií kandidátov  
- prezentovanie kandidátov klientovi, udržiavanie kontaktu s 
klientom  
- poskytovanie informácií o vo ných pracovných miestach   
- koordinácia zverených projektov  
- spracovanie a kompletizácia potrebnej dokumentácie  
- telefonická, osobná a emailová komunikácia   
- administratívne práce spojené s priebehom výberového konania  
- práca s interným systémom   
- osvojovanie si nových poznatkov o svojej práci a plnenie plánu 
osobnostného rastu

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

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

6.7.2018 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 - letná 
brigáda na 
kúpalisku - Číž 
(20)

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

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

10.4.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2019 ; pomocné práce na kúpalisku /bufety, 

fast food, bazénový vstup/, predaj občerstvenia a tovaru, doplnenie 
zásob pod a potreby, denné vyúčtovanie
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Pomocný 
pracovník v 
potrav. výrobe 
(1)

BROTMEISTER 
s.r.o.(Kuzmányho 
627/9, Rimavská 
Sobota, 97901)

Róbert Lorincz  (tel.: 
00421918546741, e-mail: 
brotmeister.sro@gmail.com )

23.1.2019 za mesiac (od 
550)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Krájanie a balenie chleba.   
Nako ko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci § 54 zákona 
o službách zamestnanosti NP Cesta na trh práce 2 opratrenie č. 1 
musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie. 

Pomocný 
pracovník/čka v 
kuchyni (1)

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

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

1.4.2019 za hodinu (od 
2,99)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, predpríprava surovín pre 
kuchára, výpomoc kuchárovi.

Pomocný 
vychovávate  (1)

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

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

4.3.2019 za mesiac (od 
629)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná práca vykonávaná pomocným 
vychovávate om pre zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti a 
mládež.  
Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný 
životopis, potvrdenie o praxi, overené fotokópie najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné 
vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách 
b) a d), čestné vyhlásenie  o telesnej, duševnej spôsobilosti k výkonu 
činnosti  pomocného vychovávate a je potrebné doručiť poštou na 
adresu, resp. priniesť osobne.

Pracovník SBS 
(HM Tesco 
Hnúšťa) (1)

OMNIS DETECTIVE 
SERVICE 
s.r.o.(Hlavná 99, 
Hnúšťa, 98101)

Roman Kojnok (tel.: 
+421915578920, e-mail: 
kojnok@omnisbb.sk)

28.3.2019 za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník ochrany SM Tesco.

Pracovník 
komunitného 
centra (1)

Obec 
Klenovec(Nám.Karola 
Salvu 1, Klenovec, 
98055)

Michal Píš (tel.: 00421475211352) 8.3.2019 za mesiac (od 
645,19)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Všetky potrebné informácie sa dozviete na 
www stránke obce Klenovec: 
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/
oznamenie-o-vyberovom-konani-374.html?ftresult=v
%C3%BDberov%C3%A9+konanie

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)

14.1.2019 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia so stavebnými úradmi a 
dotknutými úradmi v stavebných konaniach.  
Komunikácia s klientom.
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Pracovník 
rozvozu jedla 
zákazníkom (1)

PIZZA ZÁPAD 
s.r.o.(Dr. V.  
Clementisa 8 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Katarína Katonová (tel.: 
+421915357558, e-mail: 
natalia@rsnet.sk)

26.3.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník rozvozu jedla v pizzérii.

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)

15.1.2019 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.

Predavač - 
skladník 
elektroinštalačné
ho materiálu (1)

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

Mariana Židuliaková (tel.: 
+421905562697, fax: 
+421474327141, e-mail: 
ziduliakova@construct-lc.sk)

8.4.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.05.2019 ; predavač - skladník 

elektroinštalačného materiálu

Predavač - 
skladník 
vodoinštalačného 
materiálu (1)

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

Mariana Židuliaková (tel.: 
+421905562697, fax: 
+421474327141, e-mail: 
ziduliakova@construct-lc.sk)

8.4.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.05.2019 ; predavač - skladník vodoinštalačného 

materiálu

Predavač v 
chovprodukte (1)

Ottó Pelle  
AMAZONAS(SNP 16, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ottó Pelle (tel.: +421908948971, e-
mail: pelleoto@centrum.sk)

10.4.2019 za mesiac (od 
564)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač v chovprodukte, práca s 
pokladňou, obsluha zamestnávate a.  
Osobitné podmienky na PM: Toto PM je finančne podporené z ESF 
v rámci NP "Cesta na trh práce2"  a preto  je potrebné aby bolo 
obsadené uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu.

Predavač v 
obchodnej 
prevádzke (1)

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

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

31.12.2018 za mesiac (od 
520)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Predavač v 
pekárni (1)

PEKÁREŇ, 
s.r.o.(Malohontská 629, 
Rimavská Sobota)

Miloš Heckel (tel.: 
+421908969517, e-mail: 
milosheckel@gmail.com)

27.2.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka v chovprodukte. Pracá s 
pokladňou, obsluha zákazníka.   
Osobné strenutie so zamestnávate om je potrebné telefonicky 
dohodnúť.  
Osobitné podmienky na PM: Nako ko pracovné miesto je vytvorené 
a podporené z ESF je potrebné aby bolo obsadené uchádzačom o 
zamestnanie do 29 rokov,  vedeným v evidencii úradu minimálne 6 
mesiacov.
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Predavač vo 
večierke (1)

Karol 
Farkaš(Malohontská, 
Dom služieb , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
farkas95@gmail.com)

8.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač vo večierke, práca s pokladňou a 
obsluha zákazníka.

Predavač/ka 
Secondhand (1)

Martina 
Balogová(Hodejov 179, 
Hodejov, 98031)

Martina Balogova (tel.: 
+421910401586)

21.2.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Predavačka v 
pekárni (1)

BROTMEISTER 
s.r.o.(Kuzmányho 
627/9, Rimavská 
Sobota, 97901)

Róbert Lorincz (tel.: 
00421918546741, e-mail: 
brotmeister.sro@gmail.com)

20.3.2019 za mesiac (od 
575)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka v pekárni. 

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)

7.12.2018 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť  so zameraním na prácu 
s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK, 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.  

Referent odbytu 
(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)

21.1.2019 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem a spracovanie došlých objednávok  
- nahrávanie objednávok do podnikového informačného systému  
- príprava a spracovanie podkladov pre výrobu   
- tlač logistických etikiet

Referent 
personalistiky a 
miezd (1)

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

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

10.4.2019 za mesiac (od 
832)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - komplexné spracovanie miezd pod a 
platných právnych predpisov  
- správne vedenie personálnej agendy pod a platných predpisov  
- správne vedenie pokladne pod a smerníc vydaných  PJK Číž a.s.  
- evidovanie došlej a odoslanej pošty

Robotník na 
stavbe (1)

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

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

24.8.2018 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Maliarske, murárske a stavebné práce. 
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Rozvozár (1) GEMER INVEST, spol 
s r.o.(Cintorínska ulica 
1, Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis posielať na email. (, e-
mail: koruna2@stonline.sk)

25.2.2019 za mesiac (od 
610)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz jedál. Hotel Carera.   
Nako ko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci § 54 NP 
Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 1, musí byť obsadené uchádzačom 
o zamestnanie. 

Sestra so 
špecializáciou (5)

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

Veronika Čierna (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
veronika.cierna@svetzdravia.com
)

25.2.2019 za mesiac (od 
1011,3)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedá za úroveň, kvalitu 

poskytovanej ošetrovate skej starostlivosti na oddelení. Koordinuje 
činnosť sestier a pomocného personálu, dbá na ich vysokú odbornú 
a etickú úroveň, priebežne sleduje a zabezpečuje ďalšie vzdelávanie 
svojich podriadených, získané nové poznatky aplikuje v praxi. 
Vypracováva štandardné ošetrovate ské postupy pri 
špecializovaných výkonoch na oddelení, zodpovedá za vedenie 
ošetrovate skej dokumentácie na oddelení.

Skladník (1) Agroservis - Stred 
s.r.o.(Cintorínska  
3481, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Koloman Szabó (, e-mail: 
szabo.koloman@agsstred.sk)

18.3.2019 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; skladník   
  
Pracovník v sklade (skladník)  
Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. 
materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. 
Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a 
vedie evidenciu tovaru v sklade.

Sociálny 
pracovník (1) Malé veci s ve kou 

láskou  - Večná 
blaženosť n.o.(Sobotská 
8/, Jesenské, 98002)

Ladislav Bolyky (, e-mail: 
lamata@centrum.sk)

11.2.2019 za hodinu (od 
700) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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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)

8.6.2018 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.   

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)

7.12.2018 za mesiac (od 
806) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 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.

Stavebný 
klampiar (1) banet s. r. o.(Červenej 

armády 91, Ve ký Blh, 
98022)

Gabriela Kovácsová (tel.: 
+421903952847)

1.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Strojník na 
vyvážaciu 
súpravu (1)

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

Zoltán Czene (tel.: 
+421918700088)

26.9.2018 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Technik prípravy 
a realizácie 
investícií (1)

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

Mgr. Sylvia Kurtíková (tel.: 
+421475511629)

14.3.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná asistencia technickému 
riadite ovi pozostávajúca z:  
prípravy podkladov pre realizáciu projektov na čerpanie 
štrukturálnych fondov,  
koordinácia vývojových a investičných úloh,  
homologizácia a schva ovanie výrobkov,  
IT práce.
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Učite  hry na 
gitaru (1)

Súkromné hudobné a 
dramatické 
konzervatórium(Školsk
á 31/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Mgr. Gabriela Radičová (tel.: 
00421915497368, e-mail: 
shdkhnusta@gmail.com)

18.3.2019 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba hlavného predmetu- hra na gitare. 

Učite  hry na 
klarinet (1)

Súkromné hudobné a 
dramatické 
konzervatórium(Školsk
á 31/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Mgr. Gabriela Radičová (tel.: 
00421915497368, e-mail: 
shdkhnusta@gmail.com)

18.3.2019 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba hlavného predmetu- hra na 
klarinete.

Učite  spevu (1) Súkromné hudobné a 
dramatické 
konzervatórium(Školsk
á 31/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Mgr. Gabriela Radičová (tel.: 
00421915497368, e-mail: 
shdkhnusta@gmail.com)

18.3.2019 za mesiac (od 
825,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba hlavného predmetu- spev.

Učite  talianskeho 
jazyka (1)

Súkromné hudobné a 
dramatické 
konzervatórium(Školsk
á 31/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Mgr. Gabriela Radičová (tel.: 
00421915497368, e-mail: 
shdkhnusta@gmail.com)

18.3.2019 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba predmetu- taliansky jazyk. 

Vedúca 
zdravotná sestra 
na oddelení (3)

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

Trnavská (tel.: +421475422450) 2.7.2018 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.   

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)

15.1.2019 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.
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Vedúci 
sekcie/riadiaci 
pracovník 
živočíšnej výroby 
(1)

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

Mgr. Radovan Ocsovay (tel.: 
+421911138777, fax: 0911138777, 
e-mail: ro@cajka.sk)

11.3.2019 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 - rozvoz 
tovaru (4)

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

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

19.2.2019 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz potravinárskych výrobkov v rámci 
celej SR. Práca je na plný aj na skrátený úväzok, na dohodu príp. 
na živnosť.

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)

14.1.2019 za hodinu (od 
3)

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

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)

2.1.2019 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.

Vodič 
nákladného 
vozidla T148 (2)

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

Zoltán Czene (tel.: 
+421918700088)

13.2.2019 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla 
Tatra 148: riadi a vedie nákladné motorové vozidlo Tatra 148 a 
vykonáva bežnú údržbu.

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

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

7.1.2019 za mesiac (od 
520)

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

Vychovávate ka v 
školskom 
internáte (1)

Gymnázium Mihálya 
Tompu Reformovanej 
kresťanskej cirkvi s 
vyučovacím jazykom 
maďarským(Daxnerova 
42, Rimavská Sobota, 
97901)

Beáta  Molnár (tel.: 
+421475621511, e-mail: 
tmrg@reformata.sk)

2.4.2019 za mesiac (od 
678,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; dozor - študenti strednej školy 
(zastupovanie počas PN)
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Vykladač balíkov 
(13)

HV TRADING, 
s.r.o.(Cukrovarská  
2102/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Róbert Vician (tel.: 
00421918245120, e-mail: 
vicianrobert@zoznam.sk )

31.1.2019 za mesiac (od 
540)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykladanie tovaru z kamiónov, triedenie 
tovaru.   
Výberové konanie sa bude konať dňa 25.2.2019 o 09:00 hod. v 
zasadačke na prízemí budovy ÚPSVR Rimavská Sobota, 
Čerenčianska 18. 

Zdravotná sestra 
(2) GEMERCLINIC, 

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

27.8.2018 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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)

11.9.2018 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Údržbár (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)

1.4.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • kontrola a údržba všetkých strojov a 
zariadení spoločnosti,  
• preventívne a operatívne opravy strojov a zariadení.

Účtovníčka (1) SPOHYPO Rimavská 
Sobota, a.s.(K ačany 
1911, Rimavská 
Sobota, 97901)

Marian Miklo (tel.: 
+421905642228, e-mail: 
m.miklo@spohypo.sk)

9.4.2019 za mesiac (od 
832)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; – spracovanie a vedenie podvojného 
účtovníctva  
– evidencia a tvorba podkladov pre daňové priznanie k DPH, 
kontrolný výkaz DPH  
– inventarizácia účtov, spracovanie uzávierok  
– vypracovanie štatistických výkazov  
– iné súvisiace práce  
– aktívna účasť na zefektívňovaní procesov

Čašník (1) Petra 
Spodniaková(Francisci
ho 1/, Rimavská 
Sobota, 97901)

(tel.: +421 915 062 679, e-mail: 
spodniakova.petra@gmail.com)

29.3.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preobsadenie  v rámci NP "Úspešne na 
TP". (príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v 
prvom pravidelne platenom zamestnaní sa poskytne 
zamestnávate ovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do 
pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý pred prijatím 
na vytvorené pracovné miesto nemal pravidelne platené 
zamestnanie a ktorý je:  
 UoZ  do 25 rokov veku vedení v evidencii UoZ najmenej tri 
mesiace  
 UoZ  do 29 rokov veku vedení v evidencii UoZ najmenej šesť 
mesiacov
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Čašník, servírka 
(1)

Eva 
Ďurišová(Sládkovičova 
1242, Klenovec, 98055)

Eva Ďurišová  (tel.: 
00421908139876, e-mail: 
eva.durisova79@gmail.com )

23.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hostinec Sídlisko  
Obsluha zákzaníkov, vynášanie jedál, práca s registrčnou 
pokladňou.   
Pracuje sa dlhý a krátky týždeň. 

Čašník, servírka 
(2)

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

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

26.10.2018 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

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

Čašník, servírka 
(2)

Attila 
Molnár(Čerenčianska 
1712, Rimavská 
Sobota, 97901)

(tel.: info@euromotel.sk) 28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
§54 (2)

AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Čerenčianska 
1912, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
+421905745308, e-mail: 
info@euromotel.sk)

28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čašníčka 
(1)

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

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

4.4.2019 za mesiac (od 
624)

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.

Čašník/čašníčka 
(1)

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

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

9.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Školský 
psychológ (1) Základná škola -  

Alapiskola 
Bátka(Bátka č.172, 
Bátka, 98021)

PaedDr. Csilla Sebőková (tel.: 
+421475697155, e-mail: 
riaditelka@zsbatka.sk)

22.2.2019 za mesiac (od 
883,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Činnosti vykonávané školským 
psychológom na základných školách, ktoré   budú financované v 
rámci NP " Škola otvorená všetkým":  
1) vykonáva odborné činností v rámci orientačnej psychologickej 
diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného 
psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a 
intervencie k deťom a žiakom s osobitným zrete om na proces 
výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ vo svojej územnej pôsobnosti,  
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, 
poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, 
žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívneho tímu ZŠ, 
pedagogickým zamestnancom MŠ vo svojej územnej pôsobnosti,  
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s 
ťažkosťami v učení a v správaní zdravotne znevýhodneným žiakom 
zo sociálne znevýhodneného prostredia,  
4) aktívne sa podie a na preventívnych aktivitách v rámci plánu 
činnosti MŠ, ZŠ a príslušného centroa pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP),  
5) v spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými centrami a príslušným 
CPPPaP realizuje a vyhodnocuje depistáže screeningové vyšetrenie 
u detí a žiakov a následne odporúča k stimulácii identifikované 
oslabené oblasti dieťaťa a žiaka,  
6) spolupodie a sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálno 
výchovno-vzdelávacieho plánu (IVVP) pre žiakov so špeciálne 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), následne sa podie a na 
jeho aplikácii v praxi,   
7) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky 
usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu 
zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne 
odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa o odborné vyšetrenie v 
príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,  
8) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť 
žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s 
drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,  
9) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a 
pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej 
pôsobí,  
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10) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v 
odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou 
ZŠ,  
11) práca v segregovaných komunitách,  
12) spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,  
13) spolupráca, podie anie sa na vypracovaní akčného 
plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie  
14) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci 
individuálnej a skupinovej činnosti  
15) spolupodie a sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou 
projektu,  
16) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci 
individuálnej a skupinovej činnosti,  
17) v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu 
aktívne  spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a 
supervízorom z CPPPaP.

Špecialista 
údržby v 
potravinárskej 
výrobe (1)

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

(, e-mail: pobisova@tauris.sk) 26.6.2018 za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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