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Administratívny 
pracovník - 
rozpočtár (1)

PANORAMA 
SLOVAKIA, 
s.r.o.(Svätoplukova  4, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Edina Jellmannová (tel.: 
+421907478358, e-mail: 
jellmann.edina@gmail.com)

31.5.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme do tímu nového kolegu / 

kolegyňu na pozíciu „Administratívny pracovník-rozpočtár“. 
Nemáš skúsenosti s  predajom ? Nevadí ! Stačí, ak máš odvahu, 
chuť a schopnosti sa učiť nové veci. Ostatné ťa naučíme my. Ak už 
máš skúsenosti s obchodom, tak je to len tvoja výhoda. Nezabudni 
to uviesť vo svojom životopise.  
  
Pracovná činnosť: spracovanie ponúk, objednávok, obsluha 
klientov.  
Požadujeme: spo ahlivosť, bezúhonnosť, flexibilitu, 
komunikatívnosť, tímovú prácu, obchodné zmýš anie, skúsenosti v 
oblasti obchodu a v predaji služieb, min. stredoškolské vzdelanie s 
maturitou, stavebná škola vítaná, znalosť práce s PC, prax 
minimum 1 rok.  
V prípade záujmu Vás žiadame o zaslanie životopisu na: 
jellmann.edina@gmail.com

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 ; 

Bezpečnostný 
pracovník v 
Bratislave:ZSE 
Hraničná, 
Čapajevova (2)

DUG, 
s.r.o.(Cukrovarská 
83/32, Rimavská 
Sobota, 97901)

Mgr. Ján Láska (tel.: 
+421915042637, e-mail: 
pc12@dug.sk)

16.5.2019 za hodinu (od 
3,83)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kontrola a evidencia osôb, vozidiel, 
sledovanie kamerového systému, pochôdzková činnosť - pod a 
presných metodických postupov v administratívnych a 
prevádzkových budovách

Bezpečnostný 
pracovník v Žline 
(1)

DUG, 
s.r.o.(Cukrovarská 
83/32, Rimavská 
Sobota, 97901)

Mgr. Ján Láska (tel.: 
+421915042637, e-mail: 
pc12@dug.sk)

16.5.2019 za hodinu (od 
3,08)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; kontrola a evidencia osôb, vozidiel, 

sledovanie kamerového systému, pochôdzková činnosť - pod a 
presných metodických postupov v administratívnych a 
prevádzkových budovách

Ekonóm (1) Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Rimavskej 
Sobote(Sama Tomášika 
14, Rimavská Sobota 1, 
97901)

(tel.: 00421911904603, e-mail: 
rs.hygienik@uvzsr.sk)

3.6.2019 za mesiac (od 
584) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie personálnej politiky v 
priamom prepojení na problematiku odmeňovania, zabezpoečenie 
agendy správy majetku štátu. 
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Elektrikár (2) LUBAJ 
s.r.o.(Rimavská Baňa 
172, Rimavská Baňa, 
98053)

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

29.5.2019 za mesiac (od 
830)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Eletrikár na stavbe.

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 ; 

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.

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. 

Grafik prípravy 
tlače (1)

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

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

9.7.2019 za mesiac (od 
625)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2019 ; 

Gynekológ na 
ambulancii (1) GEMERCLINIC, 

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

Pani Trnavská (tel.: 
00421949352939, e-mail: 
gemerclinic@gmail.com)

10.6.2019 za mesiac (od 
1980) Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2019 ; 

Inštruktor 
sociálnej 
rehabilitácie (1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045) PaedDr. Eva Reiszová, riadite ka 

(tel.: +421475594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

12.4.2019 za mesiac (od 
624)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vypracovanie programov sociálnej 
rehabilitácie, terapeutické a vo nočasové aktivity, aktivizácia 
klientov, vedenie klientov k rozvíjaniu komunikatívnych zručností.  

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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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)

1.7.2019 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.

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.  

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

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

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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)

11.6.2019 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 (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. Miesto výkonu Pizzéria 

Serpentíny Ožďany.  
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. 
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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. 

Lekár (1) Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Rimavskej 
Sobote(Sama Tomášika 
14, Rimavská Sobota 1, 
97901)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (tel.: 
+421475631394, e-mail: 
rs.hygienik@uvzsr.sk)

24.5.2019 za mesiac (od 
688) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zisťovanie a spracúvanie údajov o 
zdravotnom stave obyvate stva  vo vzťahu k životným a pracovným 
podmienkam, ochrane na podpore zdravia.

Lekár (3) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

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

9.7.2019 za mesiac (od 
1192,5) 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

Lekár RLP (1) Falck Záchranná 
a.s.(Hlavná 421, 
Hnúšťa, 98101)

Katarína Kupcová (, e-mail: 
katarina.kupcova@falck.sk)

19.6.2019 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva prvotné zhodnotenie 
zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti;  
• Vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia 
zdravia, priority liečby a ošetrenia;  
• Odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene 
ich vyhodnocuje;  
• Navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a 
interpretuje ich výsledky;  
• Vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a ved ajšie 
diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, 
intervenčnými a ďalšími vyšetreniami;  
• Navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony;  
• Vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti;  
• Riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovate mi neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti;  
• Zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej 
zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa 
ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, 
navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce 
posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného.
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Majster odbornej 
výchovy- 
kaderník (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

Melinda Ádamová (tel.: 
00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 za mesiac (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Majster odbornej 
výchovy- 
kozmetik (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

Melinda Ádamová (tel.: 
00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Majster 
odborného 
výcviku- 
kuchár/hostinský/
hotelová 
akadémia (1)

Súkromná stredná 
odborná škola – Magán 
Szakközépiskola, L. 
Novomeského 2070, 
979 01 Rimavská 
Sobota(L. 
Novomeského 2070, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Gizela Kubačková (tel.: 
00421911524545, e-mail: 
rsobota@ssosrs.eu)

31.5.2019 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; Majster odborného výcviku, odbor: 
hotelová akadémia, kuchár, hostinský.  
Životopis a žiadosť posielať na adresu: SSOŠ- MSZ, L. 
Novomeského 2070,  979 01 Rimavská Sobota, alebo elektronicky 
na email.  

Maliar (1) DUŠO s.r.o.(Kotlišská 
619, Hnúšťa, 98101)

Dušan Trnavský (tel.: 
00421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

15.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

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 ; 

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

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

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Montážny 
pracovník 
prevetrávaných 
fasád (15)

I.MAR spol. s 
r.o.(Chrenovisko 2679, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Marek Kosorín (, e-mail: 
kariera@imar.sk)

24.4.2019 za mesiac (od 
624)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž prevetrávaných fasád na bytových 
domoch.

Mäsiar, údenár 
(14)

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

Ing. Zuzana Sivičeková (tel.: 
00421475618278, e-mail: 
personalne@tauris.sk)

14.5.2019 za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Mäsiar, údenár 
(9)

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

Obchodný 
zástupca (1)

Ingrid Výborná - 
Výborný(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Marian Výborný (tel.: 
+421903540651, e-mail: 
vyborny.m@gmail.com)

15.4.2019 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívny predaj tovaru do maloobchodu 
predajní v regióne RS, LC, VK. Vyh adávanie obchodných 
príležitostí v oblasti predaja batérií a svetelných zdrojov, 
prezentácia spoločnosti, komunikácia  s existujúcimi zákazníkmi a 
vyh adávanie nových zákazníkov.

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 ; 
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vzdelanie

Požad. 
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Opatrovate  v 
zariadení pre 
staršie osoby a 
osoby so 
zdravotným 
postihnutím (1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045) Životopisy možete zasielať na 

uvedenú email. adresu. (tel.: 
00421475594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

17.4.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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. 

Ošetrovate  oviec 
(1)

Ro nícke družstvo 
Klenovec(1.mája 566, 
Klenovec, 98055)

Marta Kurčíková, predsedníčka 
predstavenstva (tel.: 
+421904857783, e-mail: 
rdklenovec@pmxmail.sk)

3.7.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pasenie, ručné dojenie oviec.

Pedagogický 
asistent (1)

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

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

11.6.2019 za mesiac (od 
612,5) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pedagogický asistent sa podie a na 
uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy 
a na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na 
prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych 
alebo kultúrnych bariér.
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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: 01.09.2019 ; 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.

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

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

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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.

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 kuchár 
(1)

ALSAVA, 
s.r.o.(Cukrovarská 27, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Beatrix Barretta- kontaktovať 
telefonicky (tel.: 00421944129233, 
e-mail: 
beatrix.vitalyosova@gmail.com)

12.6.2019 za hodinu (od 
3,43)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových teplých jedál, 

spolupráca so šéfkuchárom.   
jedná sa o reštauráciu "Starý dom".   
Po skúšobnej dobe navýšenie mzdy. 
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Pomocný 
pracovník  - 
skracovanie 
drevených 
prírezov (1)

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

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

25.6.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Skracovanie drevených prírezov.

Pomocný 
pracovník  - 
ukladanie 
drevených 
prírezov (1)

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

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

25.6.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ukladanie drevených prírezov na palety.

Pomocný 
pracovník na 
stavbe (2)

Ladislav Bajzat 
COLOR 
FABER(Včelince 183, 
Včelince, 98050)

Bajzatová Mária (tel.: 
+421908947145)

28.6.2019 za hodinu (od 
5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník v 
kovodielni (1)

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

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

17.5.2019 za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Povrchová úprava výrobkov, pomocné 
práce v kovodielni.

Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (3)

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

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

18.6.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.08.2019 ; Robotnícke práce v lese.  

Výberové konanie na obsadenie pozície sa bude konať dňa 
12.7.2019 od 09:00 hod. na ÚPSVR Rimavská Sobota, Ćerenčianska 
18, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť č. 100 na prízemí. 

Pracovný 
terapeut (1) FEMINA Domov 

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

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

29.5.2019 za mesiac (od 
637)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný terapeut v domove sociálnych 

služieb. Pomocná manipulačná práca pri vytváraví spoločenských, 
hygienických a pracovných návykov občanov v sociálnom 
zariadení.

Predavač textilu 
(1)

METEXO SK, 
s.r.o.(M.R.Štefánika 
442 , Hnúšťa, 98101)

Bohdan Stula- konate  (tel.: 
00421917751434, e-mail: 
info@metexo.sk)

30.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač/ka textilného tovaru.   

Výberové konanie sa bude konať dňa 17.5.20191 o 10:00 hod. na 
pobočke ÚPSVR v Hnúšti, Francisciho 372. 

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.

Predavačka (1) Štefan 
Bubelíni(Rybárska 666, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Štefan Bubelíni (tel.: 
00421948778703, e-mail: 
stefan.bubelini@gmail.com)

24.5.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj mäsa a mäsových výrobkov, 

obsluha pokladne. 
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Prevádzkar 
ubytovacieho, 
stravovacieho 
zariadenia (1)

AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Tomašovská 19/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

25.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Psychológ (1) Špeciálna základná 
škola(Bottova 13, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Erik Fela, riadite  školy (tel.: 
+421475621727, e-mail: 
skola@szsrs.edu.sk)

17.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 02.09.2019 ; Psychológ - odborný zamestnanec 
CŠPP.  
Požadované doklady: Žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte 
Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  čestné 
vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas dotknutej osoby so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
všetkých údajov, doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť je 
potrebné doručiť zamestnávate ovi. Žiadosť, motivačný list, 
životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní,  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas 
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, čestné 
vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, doklad preukazujúci 
zdravotnú spôsobilosť. Vybraných záujemcov bude zamestnávate  
pozývať na osobný pohovor.  

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.  
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Psychológ (2) Centrum pre deti a 
rodiny(Budovate ov 
801, Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľudmila Sucháčová, 
riadite ka centra (tel.: 
+421472433014, e-mail: 
dedskovranok@stonline.sk)

20.3.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v Centre 
pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny.   
Žiadosť, 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 je 
potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu resp. e-mailom. 

Recepčný (1) AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Tomašovská 19/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

25.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Riadite  / 
riadite ka 
Materskej školy 
(1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 74, 
Hnúšťa 1, 98101)

Bc. Katarína Bálintová (tel.: 
+421472028822, e-mail: 
katarina.balintova@hnusta.sk)

27.6.2019 za mesiac (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; Riadte  / riadite ka Materskej školy, 
Nábrežie Rimavy, Hnúšťa.  
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklad o 
vzdelaní a doklady o absolvovaní prvej atestácie alebo jej 
náhradnej formy pod a §61 ods.7 zákona č.317/2009 Z.z., 
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, údaje potrebné na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov, lekárske potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti o vedúceho 
pedagogického zamestnanca (nie staršie ako jeden mesiac), návrh 
koncepcie rozvoja  Materskej školy, súhlas dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov na účely výberového  konania, 
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v 
predkladaných dokladov, presná adresa pre doručovanie 
písomností, e-mail. adresa a telefonický kontakt.  
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie MŠ 
NR Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo 
poštou – rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) do 16. Júla 2019 na 
adresu Mestského úradu.  
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Ručný balič (24) ITRES 
s.r.o.(Chrenovisko  
2679 , Rimavská 
Sobota, 97901)

Zuzana Pálová (tel.: 
+421911535924, e-mail: 
zuzana.palova@itres.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie produktov do krabičiek a 
kompletizácia adventných kalendárov.

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.

Stolár, výrobca 
nábytku (2) DUŠO s.r.o.(Kotlišská 

619, Hnúšťa, 98101)

Dušan Trnavský (tel.: 
00421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

15.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technik emisnej 
a tecnickej 
kontroly (1)

MxA Slovakia, 
s.r.o.(Sobôtka 34/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Štefan Vyskoč, konate  (tel.: 
+421905564203, e-mail: 
vyskoc@mxa.sk)

11.6.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie EK a TK cestných vozidiel. 
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Terénny sociálny 
pracovník (1)

Obec Rimavské 
Janovce(Rimavské 
Janovce 425/, 
Rimavské Janovce, 
98001)

Gembická Michaela (tel.: 
00421475811950, e-mail: 
krahulec@rsnet.sk)

31.5.2019 za mesiac (od 
812) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2019 ; Aktívne vyh adávanie a 
kontaktovanie udí so sociálnymi problémami, odborné 
posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v 
krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, 
individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní udských práv, oprávnených záujmov a pri riešení 
osobných záležitostí: spevádzanie človeka a orientácia v aktuálne 
platnej legislatíve, facilitácia pri riečení konfliktov v lokalite, case 
management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v 
prípade potreby koordinácia aktivít so zainteresovanými verejnými 
a neziskovými inštitúciami a iné. Kvalifikačné predpoklady na 
pozíciu sú: VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna 
práca, resp. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore 
psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika 
a verejná správa alebo št. odbory pedagogického zamerania, alebo 
uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní pod a osobitnéo predpisu v 
prípade sk k 1.1.2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojim 
charakterom zodpovedajú sociálnej práci pod a zákona č. 219/2014 
Z.z. v platnom znení. Resp. VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore 
sociálna práca v prípade, ak k 1.1.2015 pracoval na pozícii 
terénneho sociálneho pracovníka.   
Dĺžka pracovného pomeru zácisí od dĺžky schváleného projektu. 
Výberové konanie sa bude konať dňa 8.7.2019 o 10:00 na Obecnom 
úrade v Rimavských Janovciach. 

Učite  II.stupňa s 
aprobáciou 
matematika (1)

Základná škola Janka 
Francisciho 
Rimavského 
Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy 457, 98101)

PaedDr. B. Földiová, riadite ka 
školy (tel.: +421475423485, e-
mail: zsnrhnusta@gmail.com)

7.6.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; 

Učite  anglického 
jazyka (1)

Základná škola s 
materskou školou 
Pavla Emanuela 
Dobšinského(Teplý 
Vrch 57, Teplý Vrch, 
98023)

Mgr. Vladimír Palkovič- riadite  
školy (tel.: 00421911916506)

9.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; 
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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  
matematiky a 
informatiky (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavná 425, 
Hnúšťa, 98111)

Ing. Miloš Mäsiar- riadite  školy 
(tel.: 00421905405188, 
00421475422426, e-mail: 
sss@doshnusta.edu.sk)

10.6.2019 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; Vyučovanie všeobecno- vzdelávacích 
predmetov. 

Učite  odborného 
predmetu- 
sociálna práca (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavná 425, 
Hnúšťa, 98111)

Ing. Miloš Mäsiar- riadite  školy 
(tel.: 00421905405188, e-mail: 
sss@doshnusta.edu.sk)

10.6.2019 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; Vyučovanie odborných predmetov v 
odbore sociálno- výchovný pracovník. 

Učite  
slovenského 
jazyka (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

(tel.: 00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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. 

Vodič 
domiešavača (1)

BETOS - SOF 
s.r.o.(Sobôtka 4249, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Milan Svinčiak (tel.: 
+421949702020, e-mail: 
betos@betos-sof.sk)

24.5.2019 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič  - rozvoz betónu.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (5)

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

Ing. Sivičeková (tel.: 
00421475618278, e-mail: 
personalne@tauris.sk)

15.4.2019 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz v rámci Slovenska a Maďarska. 
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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  / 
ergoterapeut (1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045) PaedDr. Eva Reiszová, riadite ka 

(tel.: +421475594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

25.4.2019 za mesiac (od 
624) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vychovávate  / ergoterapeut v domove 
sociálnych služieb. 

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 ; 

Zootechnik v 
chove oviec (1) Ro nícke družstvo 

Klenovec(1.mája 566, 
Klenovec, 98055)

Marta Kurčíková, predsedníčka 
predstavenstva (tel.: 
+421904857783, e-mail: 
rdklenovec@pmxmail.sk)

3.7.2019 za hodinu (od 
4) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúci pracovník v chove oviec.

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

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
miniar@yura.co.kr)

27.5.2019 za hodinu (od 
3,19)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník, servírka 
(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, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

Attila 
Molnár(Čerenčianska 
1712, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
00421905745308)

28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

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 
(1)

Renáta De Buhrová - 
DARIJAN(Jozeffyho 2, 
Tisovec, 98061)

Renáta De Buhrová (tel.: 
+421905128407, e-mail: 
renata.debuhrova@gmail.com)

27.6.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.08.2019 ; 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.

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)

VARTES 
plus.s.r.o.(Samuela 
Kollára 38, Čerenčany, 
97901)

Pavel varecha (tel.: 
+421907508514, e-mail: 
vertessro@gmail.com)

8.7.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.08.2019 ; Čašník / čašníčka v pizzérii
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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.

Šička (10) MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
97901)

Valdimír Hudáč (tel.: 
+421905250226, e-mail: 
mad1@madsr.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Šička  / obsluha šicieho stroja vo výrobe 
autopoťahov.
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