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Administratívny 
pracovník (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)

12.12.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola práce a reportov obchodných 
zástupcov  
- kontrola činnosti oddelenia príjmu objednávok  
- komunikácia s obchodnými partnermi  
- administratívna podpora obchodného oddelnia a Key account 
managera  
- tvorba a vyhodnocovanie štatistík obchodného oddelenia  
- spolupráca pri tvorbe marketingových aktivít spoločnosti a pod.

Anketár (4) VIZANOB s.r.o.(Horná 
156/2, Hrachovo, 
98052)

Peter Rešutík (tel.: 
+421905338640, e-mail: 
peterresutik@centrum.sk)

28.11.2019 za mesiac (od 
520) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyplňovanie dotazníkov a formulárov vo 
zverenom regióne.

Asistent sociálnej 
práce (1) Centrum pre deti a 

rodiny(Budovate ov 
801, Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľudmila Sucháčová, 
riadite ka centra (tel.: 
+421902725644, e-mail: 
dedskovranok@stonline.sk)

29.10.2019 (-) 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 rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny.  
     -   plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.  
-Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových 
situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských 
vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom 
prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane 
preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo 
skupinou

Asistent sociálnej 
práce v rámci NP  
DEI NS III., 
podak. 1.2 (2)

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

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

13.1.2020 za mesiac (od 
757,5) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie sociálnej práce so 
zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou  
- podie anie sa na zhodnotení situácie dieťaťa a jeho rodiny a 
posúdenia možnosti riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou 
formou  
- plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce z dieťaťom a 
plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou  
- nácvik rodičovských a iných zručností rodiča a lebo inej fyzickej 
osoby a ďalšie odborné činnosti  
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného
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Autoelektrikár 
(1)

AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044) Július  Kurčík (tel.: 

+421905366539, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

21.1.2020 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Opravy a údržba autoelektrických 

systémov v opravárenskej dielni po nohospodárskeho podniku.

Autoelektrikár 
(1) Slovenská autobusová 

doprava Lučenec, a. 
s.(Cukrovarská 1842/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Alexander Rubint, vedúci 
strediska technických činností 
(tel.: +421903744379, e-mail: 
rubint@sadlc.sk)

18.10.2019 za mesiac (od 
604,8)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Autoelektrikár  - autobusovej dopravy

Automechanik 
(2)

Gabriel 
Steiner(Školská 3142, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Gabriel Steiner (tel.: 
+421903269926, e-mail: 
steinergs@gmail.com)

2.8.2019 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Barman / čašník 
(4)

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

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Zaznamenávanie objednávok a 

príprava nápojov, servírovanie objednaných nealkoholických 
nápojov. Dodržiavanie správneho postupu prípravy nápojov, 
sledovanie skladových zásob nápojov a doplnkových produktov, 
obsluhovanie registračnej pokladne a vyúčtovanie objednávok, 
zodpovednosť za dodržiavanie hygieny a čistoty na pracovisku, 
hmotná zodpovednosť za skladové zásoby a finančné prostriedky. 

Dokumentárny 
pracovník (1)

TATRAMEDIK, 
s.r.o.(Hlavná 135, 
Hostice, 98004)

Ladislav Barta - konate  (tel.: 
00421918132996)

18.12.2019 za mesiac (od 
780) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami, 
administratíva

Dokumentárny 
pracovník (2)

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

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

9.12.2019 za mesiac (od 
728) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.  
Práce s Nemocničným informačným systémom.  
Kódovanie - DRG.
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Dokumentátor, 
výtvarník (1)

Gemersko-
malohonstské múzeum 
v Rimavskej 
Sobote(Nám. M. 
Tompu 5, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Lucia Liptáková (, e-mail: 
office@gmmuzeum.sk)

31.12.2019 za mesiac (od 
757,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Tvorba systému odbornej evidencie a 
dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým 
fondom.  
Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, 
organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav.  
Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo 
výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.  
Samostatné vyhotovenie fotodokumentácie zbierkových predmetov, 
archívnych dokumentov, hnute ných národných kultúrnych 
pamiatok a nehnute ných národných kultúrnych pamiatok, terénne 
a laboratórne vyhotovovanie fotografií, využitie videotechniky a 
výpočtovej techniky.  
Samostatná odborná práca pri úprave textu s obrázkami, s grafmi, 
s tabu kami pomocou počítačov a príslušného programového 
vybavenia.  
Podmienkou je ovládanie grafického programu napr. Corel pre 
realizáciu grafických návrhov pozvánok, plagátov, sprievodných 
textov výstav, grafickú prípravu zborníka, katalógov a publikácií 
múzea. Podstatou práce sú výtvarné realizácie výstav, vrátane 
manuálnych prác pri inštalácii výstav, príprave podujatí, vrátane 
prípravy a prenášania rozmernejších výstavných prvkov a 
manipulácie s rozmernejšími a ťažšími zbierkovými predmetmi.

Ekonóm vo 
verejenej správe 
(1)

Stredná odborná škola 
technická a 
agropotravinárska - 
Műszaki, 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari 
Szakközépiskola(Okru
žná 61/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Zuzana Hriňová (tel.: 
+421475621527, e-mail: 
spojenaskola.rs@gmail.com)

3.1.2020 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ekonóm vo verejnej správe/Strednej 
odbornej škole. Náplň práce: riadenie a koordinovanie činnosti a 
hospodárenia školy,rozpočtovníctvo a finančníctvo, analýza 
ekonomického stavu školy, kontrolná činnosť hospodárenia školy, 
dokladov, daňových povinností.Dodavate sko-odberate ské faktúry, 
vyhotovenie zmlúv, príprava prevodných príkazov, komunikácia s 
bankami, ekonomické reporty, príprava analýz a výkazov. 
Rozpočet školy.

Elektrikár (1) AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044) Július  Kurčík (tel.: 

+421905366539, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

21.1.2020 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba a opravy elektrických sietí a 

zariadení v po nohospodárskych budovách.
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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.

Fakturant / 
Fakturantka (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)

16.12.2019 za mesiac (od 
650)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola dodacích listov po rozvoze a ich 
oprava,  
- vykazovanie spotreby PHM za jednotlivé dni,  
- vystavovanie faktúr a dobropisov pre jednotlivých odberate ov   
- vedenie agendy pokladne a ďalšie činnosti súvisiace s fakturáciou.

Farmaceut (1) Lekáreň RIMAVA 
s.r.o.(P. Dobšinského 
30, Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Janka Horváthová (tel.: 
+421911938758, e-mail: 
lekarenrimava@gmail.com)

4.10.2019 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; farmaceut

Farmaceut (1) REN - MED spol. s 
r.o.(Železničná 686/23, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Pavel Ciprus (tel.: 
+421905514817, fax: 
+421475812167, e-mail: 
ciprus@rsnet.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vydávanie liekov na lekársky predpis, 
vo nopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového 
sortimentu lekárne,   
- príprava IPL,  
- spracovávanie lekárskych predpisov a zdravotných poukazov 
pomocou výpočtovej techniky,   
- poskytovanie poradenstva pacientom oh adom správneho 
užívania, dávkovania, prirodzených a ved ajších účinkov liekov,  
- je zodpovedný za manipuláciu s omamnými a psychotropnými 
látkami v zmysle zákona 139/1998 Z.z. a s určenými látkami v 
zmysle zákona 331/2005 Z.z.,  
- kontrolovanie stavu skladových zásob, objednávanie liekov, 
zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne,  
- kontrolovanie kvality liečiv, prijímanie liekov a surovín do 
skladovej evidencie,  
- kontrolovanie správnosti uloženia a uskladnenia liekov a 
zdravotníckeho materiálu,  
- plní ďalšie úlohy pridelené svojim nadriadeným
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Finančný 
konzultant (2)

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

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

20.12.2019 za mesiac (od 
1050) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Starostlivosť o klientov spoločnosti  
- Vytváranie analýz potrieb a finančných plánov  
- Hypotekárne poradenstvo  
- Strategické plánovanie zhodnotenia fin. prostriedkov  
- Klientsky pracovník  
- Telefonický operátor  
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, V. Krtíš, Torna a

Grafik (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: Ihneď ; 

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 
580)

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

spracovanie grafických návrhov. 

Kaderník / 
kaderníčka (1)

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

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

8.11.2019 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kariérový 
poradca (1)

Jobs & Training 
Service 
s.r.o.(Svätoplukova 40, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Daniel Kojnok (, e-mail: 
info@zamestnanost.sk)

30.12.2019 za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Individuálne a skupinové kariérové 
poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov.  
Tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod.  
Tréning prípravy personálnej dokumentácie.  
Administratíva aktivít.  
Iné, pod a potrieb klientov a požiadaviek zamestnávate a.

Klampiar (1) KLASTER s. r. 
o.(Veterná 1720/32, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Lucia Cuperová (tel.: 
+421907728351, e-mail: 
info@haly-konstrukcie.sk)

16.1.2020 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 02.03.2020 ; - klampiarske a pokrývačské práce na 
stavbe
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Klampiar 
motorových 
vozidiel (1)

Gabriel 
Steiner(Školská 3142, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Gabriel Steiner (tel.: 
+421903269926, e-mail: 
steinergs@gmail.com)

2.8.2019 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kozmetik (1) Kováčová 
Lucia(Hviezdoslavova 
440, Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis s fotkou posielať na 
email. Vybraní uchdádzači budú 
oslovení zo strany zamestnávate a.  
(, e-mail: 
luckakovacova@gmail.com)

23.10.2019 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

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

28.10.2019 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (1) Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 
+421911470924, e-mail: 
kik@rsnet.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
580)

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

Kuchár (2) P&R GRUPPE 
s.r.o.(Sídlisko Rimava 
4709/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Roman Matheidesz (tel.: 
+421904576580, e-mail: 
mates.r@zoznam.sk)

19.8.2019 za mesiac (od 
580)

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

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

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

25.11.2019 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; - výroba  polievok  
- výroba rôznych druhov teplých jedál  
- výroba rôznych druhov jedál studenej kuchyne  
- výroba bežných druhov teplých múčnikov  
- obsluha ve kokapacitného kuchynského stroja  
- úprava mäsa na kuchynské spracovanie

Kuchárka v 
školskej kuchyni 
(1)

Základná škola s 
materskou školou - 
Alapiskola és 
Óvoda(Dúžavská cesta 
11/1054, Rimavská 
Sobota, 97901)

Mgr. Iveta Brndiarová, riadite ka 
(tel.: +421474296428, e-mail: 
duzavskacesta@zsmsduzavskars.s
k)

20.11.2019 za mesiac (od 
551,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál v školskej kuchyni.
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Lekár  - 
internista (1) GEMERCLINIC, 

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

Trnavská (tel.: +421949352939, e-
mail: gemerclinic@gmail.com)

13.11.2019 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na internom oddelení.

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

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

30.12.2019 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 
(špecialista) (2)

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

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

30.12.2019 za mesiac (od 
2194,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; pracuje na pridelenom pracovisku ako 
samostatný lekár s kvalifikáciou  
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
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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.

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 ; 
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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 ; 

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 
580)

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 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Manažér 
obchodnej 
skupiny (2)

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

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

27.12.2019 za mesiac (od 
1250) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie a motivácia obchodného tímu  
- Angažovanie sa v náborovom procese  
- Adaptácia nových obchodníkov  
- Riadenie  kariérneho rastu obchodníkov  
- Vytváranie analýz a finančných plánov  
- Hypotekárne a úverové poradenstvo  
- Strategické plánovanie   
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, V.Krtíš, Torna a

Manažér 
pôrodnej sekcie 
(1)

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

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

9.1.2020 za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 15.02.2020 ; Vedenie tímu pracovníkov pôrodnej 
sekcie reprodukčnej farmy ošípaných (cca 10 pracovníkov). Súčasť 
tímu 3 vedúcich zamestnancov. Zodpovednosť za výsledky pôrodnej 
sekcie (farma s cca 4.000 prasnicami a prasničkami).

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 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Montážny 
pracovník 
prevetrávaných 
fasád (12)

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

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

11.10.2019 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.

Montážny 
pracovník 
prevetrávaných 
fasád (2)

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

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

22.10.2019 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 ; 

Návestný majster 
- Rimavská 
Sobota (1)

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

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

10.1.2020 za mesiac (od 
940)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.03.2020 ; PRIJÍMAME do tímu šikovných 
kolegov, ktorých pracovná náplň bude:  
vykonávanie pravidelnej technickej údržby a odstraňovanie porúch 
na zverenom železničnom zabezpečovacom zariadení  
účasť na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení

Obchodný 
referent (1)

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

PhDr. Sylvia Kurtíková (tel.: 
+421903238895, e-mail: 
sylvia.kurtikova@csm.sk)

25.11.2019 za mesiac (od 
760) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikovanie s dodávate mi a 
odberate mi spoločnosti v materinskom a cudzom jazyku 
(ruština/angličtina).  
Vypracovávanie cenových ponúk na základe požiadaviek 
zákazníkov.  
Spracovávanie vytvorených a stornovaných objednávok.  
Zadávanie údajov do počítačového systému.  
Pripravovanie podkladov pre potreby účtovníctva.

Operátor 
registrácie 
poplachov (1)

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

Ing. Dušan Urban (tel.: 
00421905359750, e-mail: 
riaditel@dug.sk)

30.8.2019 za hodinu (od 
3,085)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto bude vytvorené v 
chránenej dielni, preto musí byť obsadené invalidným, resp. 
čiastočným invalidným dôchodcom. 

Operátor 
výroby ,obsluha 
plnoautom. 
rezacieho 
zariadenia (2)

MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

14.1.2020 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha plnoautomatického rezacieho 
zariadenia
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Operátor 
šijacieho stroja: 
Šička (5)

MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

14.1.2020 za mesiac (od 
800)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha šijacieho stroja

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 
3,333)

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

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 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pilčík (5) MAZUREZ spol. 
s.r.o.(V. Clementisa 
199/, Hnúšťa, 98101)

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

12.7.2019 za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vypi ovanie náletových terénov

Pomocný 
pracovník (1)

KLASTER s. r. 
o.(Veterná 1720/32, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Lucia Cuperová (tel.: 
+421907728351, e-mail: 
info@haly-konstrukcie.sk)

16.1.2020 za mesiac (od 
580)

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

Dátum nástupu: 02.03.2020 ; - pomocné práce na stavbe - stavanie 
a montovanie oce ových konštrukcií  
- oplášťovanie oce ových konštrukcií sendvičovým panelom alebo 
plechom  
- práca aj mimo domova v rámci Slovenska

Pomocný 
pracovník na 
stavbe (2)

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

Bajzat Ladislav (tel.: 
+421907592728)

28.6.2019 za hodinu (od 
5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Pomocný 
vychovávate  (1)

Reedukačné 
centrum(S.Kollára, 
Čerenčany, 97901)

Mgr. Beáta Bodnárová, riadite ka 
(tel.: +421915820695, e-mail: 
rddcerencany@stonilne.sk)

8.11.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Dozor pri deťoch s vychovávate om.

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

8.1.2020 za mesiac (od 
1000)

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

dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- zodpovednosť za chod pobočky  
- administratívna činnosť  
- kontakt s klientmi  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
Ponuka platná do zmazania.
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Pracovník v 
klientskom centre 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

8.1.2020 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvoreného klientského centra v 

Rimavskej Sobote prijímame dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- administratívne práce  
- kontakt s klientmi v klientskom centre  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
- archivácia  
- práca v kancelárii  
  
Deň nástupu dohodou. V prípade záujmu prosím zaslať Váš 
životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
  
Ponuka platná do zmazania.

Pracovník v 
kovodielni (1)

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

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

17.1.2020 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracá v kovodielni, zámočnícka práca, 
ohýbanie kovu.

Pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (6)

KORO, 
s.r.o.(Chrenovisko 
2674, RS, 97901)

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

5.12.2019 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a balenie kysnutých výrokov, 
výroba a balenie šalátov a nátierok, výroba a balenie lokší, výroba 
a balenie cestovného občerstvenie, príprava surovín pre výrobu 
výrobkov.

Pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (8)

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

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

28.11.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a balenie potravinárskych 
výrobkov (šaláty, lahôdky, pekárenské výrobky, nátierky, 
polotovary, lokše a pod.

Predavač / 
predavačka 
potravinárskeho 
tovaru (6)

JK & SN GROUP, 
s.r.o.(B. Bartóka 
1042/12, Rimavská 
Sobota 1, 97901)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

15.1.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.03.2020 ; Blokovanie tovaru na registračnej 
pokladni, zamestnanec zodpovedá za správne vyloženie tovaru na 
predajni a v sklade, kontroluje správnosť označenia tovaru názvom 
a  cenou, starostlivosť o tovar na zverenom úseku, komunikácia o 
obsluha zákazníka, poskytovanie informácií o tovare, vykonáva 
ďalšie úlohy pod a pokynov nadriadeného, zodpovednosť za predaj 
v garančnej dobe, kontrola  kvality predávaného tovaru.
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Predavač 
bytových 
doplnkov (2)

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

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Blokovanie tovaru na registračnej 

pokladni, zamestnanec zodpovedá za správne vyloženie tovaru na 
predajni a v sklade, kontroluje správnosť označenia tovaru názvom 
a  cenou, starostlivosť o tovar na zverenom úseku, komunikácia a 
obsluha zákazníka, poskytovanie informácií o tovare, vykonáva 
ďalšie úlohy pod a pokynov nadriadeného, zodpovednosť za predaj 
v garančnej dobe, kontrola  kvality predávaného tovaru.

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov (Nitra) 
(1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Katarína Barathová (, e-mail: 
barathova@tauris.sk)

8.1.2020 za mesiac (od 
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Rimavská 
Sobota) (1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Nám. Š. M. 
Daxnera 4162, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Katarína Barathová (, e-mail: 
barathova@tauris.sk)

6.12.2019 za mesiac (od 
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Svidník) (1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Katarína Barathová (, e-mail: 
barathova@tauris.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.
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Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Zvolen) (1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Katarína Barathová (, e-mail: 
barathova@tauris.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.

Predavač textilu, 
obuvi a koženej 
galantérie (2)

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

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Blokovanie tovaru na registračnej 

pokladni, zamestnanec zodpovedá za správne vyloženie tovaru na 
predajni a v sklade, kontroluje správnosť označenia tovaru názvom 
a  cenou, starostlivosť o tovar na zverenom úseku, komunikácia a 
obsluha zákazníka, poskytovanie informácií o tovare, vykonáva 
ďalšie úlohy pod a pokynov nadriadeného, zodpovednosť za predaj 
v garančnej dobe, kontrola  kvality predávaného tovaru.

Predavačka 
potravín (1)

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

Edita Lorinczova (tel.: 
+421918537866, e-mail: 
brotmeister.sro@gmail.com)

20.1.2020 za mesiac (od 
530)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Psychológ (1) Reedukačné 
centrum(S.Kollára, 
Čerenčany, 97901)

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

14.10.2019 za mesiac (od 
887) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Skupinové a výchovné poradenstvo, 
diagnostika novoprijatých detí.   
Mzda od 887- 1100 Eur. 

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

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

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

13.1.2020 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Psychológ v 
rámci projektu 
NP DEI III (2)

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

Ildikó Lőrinczová (tel.: 
+421475698562, e-mail: 
ekonom.jesenske@ded.gov.sk)

25.4.2019 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť vykonávaná odborným 
zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálno právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických 
postupov-výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a 
členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie
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Riadite  
materskej školy 
(1)

Obec 
Padarovce(Padarovce, 
98024)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (tel.: 
+421475696575, e-mail: 
starosta@padarovce.sk)

6.12.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadite  materskej školy :  
Kvalifikačné predpoklady odborná a pedagogická spôsobilosť pre 
daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v 
platnom znení. Prax najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej 
činnosti. Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 
Z.z. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, 
manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť.  
Požadované doklady: Prihláška do výberového konania, overené 
kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overený doklad 
o absolvovaní 1. Atestácie, odpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace, profesijný životopis, doklad o dĺžke výkonu pedagogickej 
činnosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný návrh 
koncepcie rozvoja školy, súhlas uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania.  
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte na adresu Obecný úrad 
Padarovce, Padarovce č. 4, 980 23 Teplý Vrch.

Rádiologický 
technik/laborant 
(2)

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

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

19.7.2019 za mesiac (od 
600)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práce na RTG a MAMO pracovisku s 

perspektívou na MR pracovisku.

Servírka/
čašníčka (2)

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

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

25.11.2019 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; obsluha zákazníkov, príprava 
nápojov, koktailov pod a vlastných receptúr a ich servírovanie, 
práca s pokladňou, zodpovednosť za zverenú hotovosť, tovar a 
ceniny.

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

(, e-mail: cosmoc@stonline.sk) 19.9.2019 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník, práca v sklade, vykladanie 
tovaru
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Sociálny 
pracovník  NP 
DEI  III, 
podaktivita 1.4 
(1)

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

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

5.8.2019 za mesiac (od 
806) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce 
vo verejnom záujme v rámci NP "Podpora deinštitualizácie 
náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje- Sociálny pracovník (zariadenia), podaktivita 1.4  
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a 
jeho rodinou počas vykonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a 
rodiny, na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, 
ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Bližšie informácie nájdete na www stránke: 
https://www.ddriso.sk/volne-pracovne-miesta.html  
K písomnej 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, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
údajov. Zasielať priebežne poštou, resp. osobne na adresu: 
Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota. Vybraní uchádzači budú 
pozvaní emailom na osobný pohovor.   
Termín nástupu je pod a termínov doručenia žiadostí a termínu 
výberového konania následne nástup ihneď.  

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

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

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

17.9.2019 za mesiac (od 
802) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -Vykonávanie sociálnej práce v 
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
opatrení SPOD a SK  
-vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 
zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností 
rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou  
-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia 
plánu sociálnej práce a dieťaťom a jeho rodinou alebo náhradnou 
rodinou  
-vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie 
ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného  
-účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov  
-spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti dieťaťa a ďalšie činnosti sociálnej práce v CDR
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Sociálny 
pracovník v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. 1.4 (2)

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

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

21.11.2019 za mesiac (od 
802) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Sociálny 
pracovník v 
rámci projektu 
NP DEI III (1)

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

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

1.10.2019 za mesiac (od 
800) 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 v centre pre deti a rodiny (ďalej len 
„centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny a to najmä:  
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v 
náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí 
utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade 
s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,

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 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technik 
tieniacich 
zariadení (1)

MARKÍZY, 
s.r.o.(Tormáš , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Róbert Zagyi - konate  spoločnosti 
(tel.: 00421948186185, e-mail: 
robert@markizy.sk)

12.12.2019 za mesiac (od 
700)

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

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Montáž tieniacich zariadení  
Pohovor v mieste sídla firmy - priebežne
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Technológ - 
tvorba nových 
modelov a 
strihových plánov 
(2)

MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

20.1.2020 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba nových modelov autosedadiel v 
profesionálnom programe.

Upratovačka (2) JK & SN GROUP, 
s.r.o.(B. Bartóka , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
696)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Udržiavanie čistoty v pridelenom 
priestore alebo objekte, vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a 
iných povrchov, umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných 
sklenených plôch, čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných 
sanitárnych zariadení, vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných 
košov, vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác 
( utieranie prachu, zametanie, tepovanie a pod.) 

Učite  II. stupňa 
základnej školy 
(matematika - 
fyzika, 
matematika -  
technika) (1)

Základná škola 
Klokočova 742 
Hnúšťa(Klokočova 742, 
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľubica Henčová, riadite ka 
školy (tel.: +421905716503, e-
mail: riaditel@zs1hnusta.edu.sk)

21.1.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 25.08.2020 ; Výchovno -  vzdelávaciačinnosť v 
zmysle školskej legislatívy.

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: Ihneď ; 

Učite  hry na 
gitaru (1)

Základná umelecká 
škola Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy 457, Hnúšťa 1, 
98101)

Mgr. Anna Černáková (tel.: 
00421908287856, e-mail: 
zus@hnusta.sk)

16.7.2019 (-) Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Požadované doklady: žiadosť o prijatie do 

pacovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom 
vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej 
činnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať 
doporučene na adresu školy. 
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Učite  odborných 
predmetov - 
strojárenstvo a 
po nohospodárstv
o (1)

Stredná odborná škola 
technická a 
agropotravinárska - 
Műszaki, 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari 
Szakközépiskola(Okru
žná 61/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Zuzana Hriňová (tel.: 
+421475621527, e-mail: 
spojenaskola.rs@gmail.com)

3.1.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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  v 
materskej škole 
(1)

Obec 
Padarovce(Padarovce, 
Teplý Vrch, 98023)

Ing. Peter Polóni, starosta obce 
(tel.: +421903640673, e-mail: 
ocu.padarovce@rsnet.sk)

10.9.2019 za mesiac (od 
450)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite  v materskej škole.

Vedúci predajne 
(2)

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

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu (, e-mail: 
management@rspark.sk)

17.1.2020 za mesiac (od 
730)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Zabezpečenie plynulého chodu 
prevádzky, zodpovedanie za predajné výsledky a plnenie 
stanovených finančných plánov, objednávanie tovaru a služieb v 
závislosti od stavu zásob a okolností, vedenie, motivovanie a 
hodnotenie pracovníkov, rozvíjanie ich odborných schopností a 
zručností, vypracovávanie rozpisov pracovných zmien, pride ovanie 
pracovných činností v rámci prevádzky, vykonávanie doh adu nad 
kvalitou poskytnutého tovaru a služieb zákazníkom, prijímanie 
sťažností zákazníkov, vybavovanie reklamácií v súlade s platnou 
legislatívou a internými predpismi, preberanie dennej tržby a 
zabezpečenie jej riadneho odvádzania, vykonávanie riadnej, 
priebežnej a mimoriadnej inventarizácie zásob, vedenie 
predpísanej dokumentácie a podkladov na mzdové . 
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Vedúci rastlinnej 
výroby (1) AGROTERRA, spol. s 

r.o.(Hubovo 88, 
Včelince, 98050)

Marián  Jackuliak (, e-mail: 
jackuliak@combin.sk)

25.11.2019 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; - Zabezpečovanie, riadenie a 
organizovanie práce a zamestnancov na úsekoch rastlinnej výroby 
v rámci podnikate skej skupiny.  
- Určovanie a zabezpečovanie technologických postupov pri 
príprave pôdy, pestovaní, ošetrovaní, ochrane a zbere 
po nohospodárskych plodín.  
- Zabezpečenie správneho uskladnenia a ošetrenia skladovej 
produkcie rastlinnej výroby.  
- Zodpovednosť za dodržiavanie agrotechnických termínov, za 
kvalitné vykonávanie prác v rastlinnej výrobe pri efektívnom 
využívaní mechanizácie.  
- Zodpovednosť za efektívne využívanie pôdneho fondu.  
- Zabezpečenie súladu prevádzok a činností zamestnávate a s 
evidenciou v informačnom systéme ISAT.  
- Spracovanie hospodárskeho plánu riadeného úseku.  
- Zabezpečenie dodržiavania pracovných a technologických 
postupov.  
- Spracovávanie výkazov práce riadených zamestnancov za účelom 
spracovania miezd, kontrola množstva a kvality práce 
zamestnancov, hodnotenie pracovného výkonu na účely 
odmeňovania.  
- Zabezpečenie vedenia prevádzkovej dokumentácie.  
- Požadovanie o zaradenie do ASP v pravidelných cykloch a 
vykonávanie odberu vzoriek.  
- Zodpovednosť za dodržanie dobrých enviromentálnych a 
po nohospodárskych podmienok /GAEC/ ako i podmienok 
krížového plnenia.  
– Úzka spolupráca s mechanizačným úsekom a úsekom živočíšnej 
výroby.  
– Sledovanie aktuálnej pôdohospodárskej legislatívy.  
– Vypracovanie, kontrola a podávanie hlásení na orgány kontroly a 
podpory (UKSUP, PPA).

Vedúci/vedúca 
sociálno-
zdravotného 
úseku, sociálny 
pracovník (1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(Bakulínyho 
905, Tisovec, 98061)

Mgr. Mariana Kókaiová (tel.: 
+421475493847, e-mail: 
riaditelka@ddadsstisovec.sk)

23.1.2020 za mesiac (od 
1130) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; 
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Vodič MKD (3) AGRO COMPANY 
TACHTY, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(Tachty 
226, Tachty, 98034)

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

16.7.2019 za mesiac (od 
520)

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/HU/RA/IT/SLO

Vodič dodávky 
(1)

LPG FAMILY 
s.r.o.(Tomašová 2364, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Petr Rácz (tel.: 00421902650296, 
e-mail: lpg.lpgfamily@gmail.com)

10.1.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Osobitné podmienky: Nako ko toto 
pracovné miesto bude vytvorené v rámci niektorého z národných 
projektov v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z.z., musí byť obsadené 
uchádzačom o zamestnanie.   
Výberové konanie sa bude konať dňa 4.2.2020 o 09:00 hod. v 
zasadačke, č.d. 100, na ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18. 
Je potrebné si priniesť životopis. 

Vodič lesného 
traktora (1)

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

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

12.7.2019 za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha lesnej frézy lesného traktora

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

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

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

15.8.2019 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

K + T, 
s.r.o.(Cintorínska  664, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Vladimír Smoliga (tel.: 
+421902303534)

5.8.2019 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného MV. Preprava 
technických plynova a propánbutánu.

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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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.

Vodič 
nákladného 
vozidla s návesom 
(1)

AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044) Július  Kurčík (tel.: 

+421905366539, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

21.1.2020 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného vozidla s návesom v 
po nohospodárskom podniku.

Všeobecný 
administratívny 
pracovník (1)

Project PRO, spol. s 
r.o.(Hlavné Námestie 
13, Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis poslať na email. vybraní 
záujemcovia budú kontaktovaní a 
pozvaní na pohovor.  (, e-mail: 
drugdova.md@gmail.com)

8.1.2020 za mesiac (od 
580) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Vybavovanie korešpondencie, 
zakladanie dokladov, time manažment, vykonávanie bežných 
administratívnych prác.   
Výberové konanie sa bude konať dňa 28.1.2020 o 09:00 hod. v 
zasadačke č.d.100 na prízemí budovy Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Rimavská Sobota, Ćerenčianska 18. Na výberové konanie 
je potrebné si priniesť životopis.   
Nako ko toto pracovné miesto bude podporené v rámci niekotrého 
z národných projektov na podporu vytvárania pracovných miest, 
musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie. 

Zdravotná sestra 
v ambulancii (1) GEMERCLINIC, 

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

Trnavská (tel.: +421949352939, e-
mail: gemerclinic@gmail.com)

19.11.2019 za mesiac (od 
728)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestrav ambulancii vnútorného 
lekárstva.

Zvárač (1) KLASTER s. r. 
o.(Veterná 1720/32, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Lucia Cuperová (tel.: 
+421907728351, e-mail: 
info@haly-konstrukcie.sk)

16.1.2020 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 02.03.2020 ; - zváranie oce ových konštrukcií na 
stavbe

Zvárač - TIG (1) DAJO - SERVIS, Jozef 
Daniš,(Hviezdoslavova 
387/, Tisovec, 98061)

Janka danišová, sekretárka (tel.: 
+421911070764, e-mail: 
sekretariat.dajo@gmail.com)

3.9.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač TIG

Zvárač / 
Zámočník (1)

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

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

15.8.2019 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zvárač/
Zámočník (14)

KOVOZVAR SK 
s.r.o.(Žánovská 4573/6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, fax: 0475631373, e-mail: 
zsolt.agocs@hotmail.cz)

4.12.2019 za mesiac (od 
450)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Účtovníčka (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)

28.11.2019 za mesiac (od 
850) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie podvojného účtovníctva 
spoločnosti,  
- vedenie personálnej a mzdovej agendy spoločnosti,   
- spracovanie štatistických údajov spoločnosti,   
- komunikácia s orgánmi štátnej a miestnej správy,  
- podávanie daňových priznaní a pod.

Čašník (1) Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 421911470924, 
e-mail: kik@rsnet.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník / čašníčka v pizzérii

Čašník, servírka 
(1)

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 
(3)

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

Mário Danko (tel.: 
00421918469739, e-mail: 
fse1000@gmail.com)

27.11.2019 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka, práca s registračnou 
pokladňou, dokladanie a preberanie tovaru, udržiavanie čistoty na 
pracovisku.   
Jedná sa o bar na kruhovom objazde. 

Čašník/čašníčka 
(1)

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

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

7.1.2020 za mesiac (od 
696)

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

- prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere 
pokrmov a nápojov,  
- prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a 
nápojov,  
- obsluha pri bare aj pri stole, obsluha a údržba výčapného 
zariadenia,            
- nalievanie nápojov, výroba miešaných studených a teplých 
nápojov pod a receptúr a ich servírovanie,   
- účtovanie tržieb hosťom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet, 
vedenie pokladne,   
- príprava a aranžovanie miestnosti a sl. tabú , účasť na príprave a 
obsluha pri slávnostných akciách,   
- hmotná zodpovednosť.
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Čašník/čka/
barista (2)

Mgr.  Renáta 
Ďordevič(Svätoplukova 
24/, Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421918289752, e-mail: 
renkasekerakova@gmail.com)

17.1.2020 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.03.2020 ; Obsluha zákazníkov, práca s 
pokladňou.  
Maďarský jazyk výhodou (nie je podmienkou)  
  
Nako ko pracovné miesta budú vytvorené v zmysle §54 Zákona o 
službách zamestnanosti v platnom znení, v rámci Národného 
projektu "Praxou k zamestnaniu", musia byť obsadené uchádzačmi 
o zamestnanie do 29 rokov, vedenými v evidencii UoZ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny minimálne 1 mesiac.  
  
So zamestnávate om si treba telefonicky vopred dohodnúť 
stretnutie.

Šička (8) MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
97901)

Vladimír 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.

Školský 
psychológ (1) Základná škola 

Klokočova 742 
Hnúšťa(Klokočova 742, 
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľubica Henčová, riadite ka 
školy (tel.: +421905716503, e-
mail: riaditel@zs1hnusta.edu.sk)

20.1.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Výchovno - vzdelávacia činnosť v 
zmysle školskej legislatívy, vykonáva psychologickú diagnostiku.  
Poskytuje individuálne skupinové alebo hromadné psychologické 
poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so 
zameraním na výchovu a vzdelávanie

Špecialista v 
rastlinnej 
výrobe / 
Agronóm (1)

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

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

21.1.2020 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.04.2020 ; Agronomická činnosť, hodnotenie 
stavu kultúrnych porastov, odoberanie vzorky pôdy, označovanie 
osivárskych plôch porastov, kontrola prác súvisiacich s prípravou 
pôdy.

Špeciálny 
pedagóg (1) Základná škola 

Klokočova 742 
Hnúšťa(Klokočova 742, 
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľubica Henčová, riadite ka 
školy (tel.: +421905716503, e-
mail: riaditel@zs1hnusta.edu.sk)

20.1.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2020 ; Výchovno -  vzdelávacia činnosť v 
zmysle školskej legislatívy, vykonávána individuálne alebo v triede 
výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a 
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
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