Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Ambulantná
sestra - interná
ambulancia (1)

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

Architekt,
projektant (2)

Asistent sociálnej
práce (1)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Trnavská (tel.: +421949352939, email: gemerclinic@gmail.com)

19.3.2020

za mesiac (od
728)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

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

9.3.2020

za mesiac (od
1200)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie stavieb, vypracovanie
stavebných projektov pre umiestnenie stavby, stavebné povolenie,
pre realizáciu stavby, komunikácia s klientmi a profesistami,
inžinierska činnosť.

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
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

aspoň 1
rok

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra v internej ambulancii.
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Asistent sociálnej
práce v rámci NP
DEI NS III.,
podak. 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)

30.6.2020

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

Barman /
Barmanka (1)

Trnavská Petra
Bc.(Športová 930/,
Hnúšťa, 98101)

Bc. Trnavská (tel.:
+421905577542, e-mail:
trnavska.petra@gmail.com)

9.3.2020

za mesiac (od
290)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Barman / Barmanka v Café bar HALA.

Bezpečnostný
pracovník Bratislavská
vodárenská
spoločnosť (30)

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

Mgr. Ján Láska (tel.:
+421222200600, e-mail:
pc12@dug.sk)

15.5.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2020 ; Kontrola a evidencia osôb, vozidiel,
sledovanie kamerového systému, pochôdzková činnosť - pod a
presných metodických postupov. Ponúkame 4,27 €/h + všetky
príplatky pod a Zákonníka práce.

Bezpečnostný
pracovník SBS Strážna služba
Rimavská Sobota
(1)

OMNIS DETECTIVE
SERVICE
s.r.o.(Cukrovarská
4983/1A, Rimavská
Sobota, 97901)

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

2.6.2020

za mesiac (od
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie ochrany majetku alebo
osôb.
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Dispečer (1)

Brantner Gemer
s.r.o.(Košická cesta
344, Rimavská Sobota,
97901)

Ivana Rapčanová (tel.:
+4210475631936, e-mail:
ivana.rapcanova@brantner.sk)

22.6.2020

za mesiac (od
1000)

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

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.

Ekonomicko administartívny
pracovník (1)

Krajská hvezdáreň a
planetárium
Maximiliána Hella v
Žiari nad
Hornom(Tomašovská
63, R. Sobota, 97901)

Mgr. Tomáš Dobrovodský,
riadite (tel.: +421456700811, email: tomas@planetarium.sk)

30.6.2020

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.10.2020 ; Pracovný pomer na kratší pracovný
čas 18,5 h (úväzok 05).
Komplexná ekonomická agenda, správa majetku a administratívne
práce.

Elektromontér
(1)

ELEKTROKOMPLEX
, s.r.o.(Dúžava 19,
Rimavská Sobota 1,
97901)

Ing. Tomáš Stankovič (tel.:
+421907597607, +421475625724,
e-mail: elektrokomplex@rsnet.sk)

25.5.2020

za mesiac (od
704)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný elektromontér na montáž a
opravy elektrických zariadení a bleskozvodového zariadenia. jedná
sa aj o prácu vo výškach.
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Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a koordinácia práce vodičov,
- plánovanie optimálnych trás vozidiel a harmonogramu zberu
odpadu,
- aktívne vyťažovanie vozidiel,
- monitorovanie polohy prepravných vozidiel,
- monitorovanie aktuálneho stavu prepráv,
- informovanie o stave prepráv,
- komunikácia s vodičmi na dennej báze,
- aktívna komunikácia s dodávate mi a odberate mi pre
zabezpečenie
plynulého chodu dopravy,
- operatívne riešenie zmien a reklamácií,
- spracovanie agendy súvisiacej s prepravou,
- navrhovanie riešení z h adiska efektívnosti dopravy a vyťaženie
prepráv,
- reporting a príprava podkladov pre vedenie spoločnosti,
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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
1100)

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

Fyzioterapeut (1)

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

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

8.6.2020

za mesiac (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Hlavný kontrolór
obce (1)

Obec Sútor(Sútor 34,
Sútor, 98001)

Gabriel Lakatoš (tel.:
+421904868251, e-mail:
obecsutor@mail.t-com.sk)

18.6.2020

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.08.2020 ; • nakladania s majetkom obce a s
majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných
právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
• účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
• príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného
účtu,
• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov
obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
• hospodárenie s finančnými prostriedkami,
• plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z
rozhodnutí orgánov obce,
• dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných
vnútorných predpisov obce,

Kaderník /
kaderníčka (1)

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

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

11.5.2020

za mesiac (od
580)
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Stredné odborné
vzdelanie

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

Dátum nástupu: Ihneď ;
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kaderník- § 51a
Úspešne na trhu
práce (1)

Krištof Csank - ORCA
BARBERSHOP(Cestár
ska 1726/4, Rimavská
Sobota, 97901)

Klientsky
poradca Rimavská
Sobota, Hnúšťa
(2)

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

Kontakt u zamestn.

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Popis miesta

Krištof Csank (tel.:
+421908100509, e-mail:
csankk@gmail.com)

10.6.2020

za mesiac (od
590)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Strihanie vlasov kaderníckymi nožnicami
a strihacími stojčekmi pod a individuálnych požiadaviek klientov.
Styling a fénovanie vlasov. Holenie a zastrihávanie brady a fúzov.
Poskytovanie poradenstva klientom oh adom starostlivosti o vlasy.
Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku.
Nako ko ide o preobsadenie miesta vytvoreného na základe § 51a
zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení- v
rámci NP Úspešne na trhu práce je potrebné, aby toto pracovné
miesto bolo obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25
rokov (- 1 deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným min. 3
mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (- 1
deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 6 mesiacov.
Podmienkou je, že takýto uchádzač nemohol mať od ukončenia
štúdia prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. zamestnanie na
pracovnú zmluvu dlhšie ako 6 mesiacov.

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

9.6.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; * Láka Vás práca vo finančnom
poradenstve?
* Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten
správny čas?
* Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť
u stabilného zamestnávate a?
* Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS
Vašou úlohou bude:
• Vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou
na potreby klienta,
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu
spoločnosti,
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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:
luckakovacova53@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 ;

Kreslič/
projektant v
oblasti
vykurovanie,
zdravotechnika
(1)

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

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

20.5.2020

za mesiac (od
600)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Kuchár (2)

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

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

10.6.2020

za mesiac (od
696)

Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

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

Kvalifikovaný
pedagogický
zamestnanec s
aprobáciou
matematika v
kombinácii s
jedným z
predmetov
fyzika, chémia,
geografia (1)

Základná škola Janka
Jesenského, Mieru 154
Jesenské(Mieru 154,
Jesenské, 98002)

Mgr. Alena Vontorčíková,
riadite ka ZŠ (tel.: 047/5698101,
00421911298447, e-mail:
sekretariat@zssjesenske.edu.sk)

13.2.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2020 ;

Lakovač,
lakýrnik (1)

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

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

12.6.2020

za mesiac (od
800)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

6

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

aspoň 6
mesiacov

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie prípravkov pred lakovaním
(čistenie, brúsenie, tmelenie, maskovanie, Pripravovanie, miešanie
a nanášanie základnej farby a laku na prípravky, alebo ich časti,
Odstraňovanie vzniknutých nedostatkov v súlade s technologickými
postupmi.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
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Požadované
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Lekár internista (1)

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

Trnavská (tel.: +421949352939, email: 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

Lekár (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
1266,2)

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
2329,9)

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

Lekár absolvent Všeobecná
nemocnica
Rimavská Sobota
(3)

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

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

5.5.2020

za mesiac (od
1266,2)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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

Majster
odborného
výcviku (1)

Stredná odborná škola
obchodu a
služieb(Športová 1,
Rimavská Sobota 1,
97901)

PaedDr. Jaroslav Bagačka riadite školy (tel.:
+421475812011, e-mail:
info@sosos.sk)

19.6.2020

za mesiac (od
750)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Majster odborného výcviku

Majster
odborného
výcviku (1)

Stredná odborná
škola(Hlavná 425,
Hnúšťa, 98101)

Ing. Miloš Mäsiar (tel.:
0905405188, e-mail:
milosmasiar@atlas.sk)

28.5.2020

za mesiac (od
915)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Praktické vyučovanie v odbore tesár,
stolár, prípadne v odbore Mechanik opravár - stroje a zariadenia
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Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na internom oddelení.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

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
1300)

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

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

Manikér /
manikérka (1)

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

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

11.5.2020

za hodinu (od
580)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Mzdový
účtovník/čka a
personalista (1)

Brantner Gemer
s.r.o.(Košická cesta
344, Rimavská Sobota,
97901)

Ivana Rapčanová (tel.:
+4210475631936, e-mail:
ivana.rapcanova@brantner.sk)

2.7.2020

za mesiac (od
1000)

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

8

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexné spracovanie pridelenej
mzdovej a personálnej agendy spoločnosti do 200 udí,
pozostávajúci z:
- spracovanie dochádzky
- spracovanie základných a variabilných zložiek mzdy a príplatkov
- spracovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, daňových
bonusov, nezdanite ných častí základov dane
- spracovanie sociálneho a zdravotného poistenia
- spracovanie zrážok miezd
- príprava pravidelných mesačných a ročných výkazov, preh adov a
hlásení
- ročné zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti a
zdravotného poistenia
- príprava podkladov pre účtovníctvo
- príprava pracovných zmlúv zamestnancov
- kompletizácia dokumentácie pri prijímaní do zamestnania a
ukončení pracovného pomeru zamestnancov
- spracovanie evidencie stravného
- komunikácia zo štátnymi orgánmi v rozsahu potrebnom pri
vykonávaní mzdovej a personálnej práce

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Obchodný
manažér pre
priemyselných
zákazníkov (1)

Brantner Gemer
s.r.o.(Košická cesta
344, Rimavská Sobota,
97901)

Ivana Rapčanová (tel.:
+4210475631936, e-mail:
ivana.rapcanova@brantner.sk)

22.6.2020

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Obchodný
zástupca (1)

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

Žiadosť so životopisom možete
zasielať na uvedenú email. adresu
(, e-mail: cosmos@stonline.sk)

27.5.2020

za mesiac (od
680)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
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Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - komunikuje už s jestvujúcimi zákazníkmi
a vedie opakované návštevy
- aktívne vyh adáva nových zákazníkov v danej sfére
- pripravuje cenové ponuky a zmluvy pod a interných predpisov
spoločnosti
- vedie databázu klientov a pravidelne ju aktualizuje
- plní ostatné úlohy pod a pokynov priameho nadriadeného
- vzdeláva sa v oblasti odpadového hospodárstva a platnej
legislatívy a
h adá inovatívne riešenia v danej oblasti
- vykonáva prieskum trhu
Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca, rozvoz tovaru na
dodávke v rámci SR.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Obchodný
zástupca pre
predaj
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

7.3.2020

za mesiac (od
800)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prodej zemědělských strojů a náhradních
dílů.
Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo
práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemědělství? Hledáte férový
přístup, kariérní růst, odpovídající finanční ohodnocení a
dynamický tým spolupracovníků?
Odpověděli jste si alespoň na některé z těchto otázek? Potom
věříme, že by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!
BISO Schrattenecker - cíl naší společnosti v České republice a na
Slovensku
Jsme přímé zastoupení výrobce bezkonkurenčních žacích lišt BISO
a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.
Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je založena
na profesionálním přístupu obchodních zástupců, dílařů a
především silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci
mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíčová. Jde především o
takové poradenství naším zákazníků, abychom jim pomohli s
růstem, inovacemi a představovali férového partnera do dalších let.
Naše zásady pro výběr pracovníků:
Hledáme pracovníky, kteří mají zemědělství v krvi. Práce se stroji
a lidmi je baví a jsou připraveni řešit každodenní provozní
problémy, ale také speciální výzvy, které se při naší činnosti
objevují. Práce v zemědělství Vás prostě musí bavit!
Předpokladem je dlouhodobá spolupráce a oboustranný zájem o
rozvoj v dané činnosti.
Máme zájem o vybudování nadstandardních vztahů mezi
zaměstnancem a naší společností tak, aby se na nás mohl pracovník
vždy spolehnout, cítil oporu a našel ve spolupracovnících druhou
rodinu.
Samozřejmostí je samostatnost, aktivní přístup k zákazníkům,
spolehlivost a odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Důležitá je
loajalita naší společnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Vyžadujeme slušné, vstřícné a odpovědné vystupování.
Počítáme se zájmem o další vzdělávání formou školení interních,
externích a samostudia.
Očekáváme dynamickou týmovou spolupráci a chuť spolupracovat
v rámci naší sítě středisek.
Pro výběr našich pracovníků nehraje roli věk ani nic jiného. Vše
posuzujeme pouze podle toho, jaké kvality dokáže společnosti
pracovník nabídnout.
Co můžete očekávat z naší strany?
Perspektivní a dlouhodobé zaměstnání v zavedené společnosti,
která udává směr v oblasti sklizňové techniky.
Práci ve zkušeném týmu lidí z několika středisek a krajů. Vždy se
najde někdo, kdo Vám rád poradí.
Zajímavé platové ohodnocení. Možnost přímého jednání ohledně
platů s jednatelem - aneb kvalitní práce, odpovídající plat.
Úvodní zaškolení, pravidelné školení jak technická, tak obchodní.
Nemáte žádné zkušenosti? Nabízíme i program pro zaškolení
studentů.
Dle pracovní pozice benefity jako služební automobil, mobilní
telefon, notebook.
Další firemní výhody - pracovní oblečení, večírky, celofiremní
exkurze a další.
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)
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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.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)
Operátor/ka vo
výrobe vajec (1)

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

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

Kontakt u zamestn.

personálne oddelenie (tel.:
+421915814185, e-mail:
m.miklo@spohypo.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

25.6.2020

za mesiac (od
700)

Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjmeme pracovníčku/-vníka do výroby v
K ačanoch /Rimavská Sobota/ na pozíciu: Operátorka /-átor pri
výrobe a manipulácii s vajcami a hydinou + predaj v podnikovej
predajni v K ačanoch.
Platové podmienky: po skúšobnej dobe a zapracovaní 700 €/mesiac.
Predpokladaný termín nástupu: ihneď alebo pod a dohody
Bližšie informácie na osobnom pohovore. Práca je vhodnejšia pre
ženy.
Životopisy s krátkym motivačným listom a telefonickým
kontaktom prosíme doručiť do sídla spoločnosti SPOHYPO
Rimavská Sobota, a.s. v K ačanoch, prípadne zaslať e-mailom na
bitala@spohypo.sk, m.miko@spohypo.sk
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorého
termín bude oznámený telefonicky.
Kontaktný telefón: 0915 814 185

Pedagogický
zamestnanec vychovávate (3)

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)

30.6.2020

za mesiac (od
872,5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2020 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná PDG zamestnancom - vychovávate om v zriadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pedikér /
pedikérka (1)

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

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

11.5.2020

za mesiac (od
580)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobné stretnutie so zamestnávate om je
potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0903 551 931.

Pekár (2)

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

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

31.1.2020

za mesiac (od
600)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pekár.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)
Personálny
konzultant (1)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(Ul.
K.Mikszátha 6,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

6.7.2020

za mesiac (od
700)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

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

Personálny
manažér (1)

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

PhDr. Sylvia Kurtíková (tel.:
+421475511629, e-mail:
sylvia.kurtikova@csm.sk)

9.4.2020

za mesiac (od
800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Pilčík (4)

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

13

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Stanovovanie kvalifikačných
predpokladov na vykonávanie pracovných pozícií.
Zodpovedanie za obsahovú stránku personálnej inzercie a jej
odkomunikovanie v masmédiách.
Vedenie osobných pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie.
Pripravovanie obsahovej stránky pracovných zmlúv.
Zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a
zánikom pracovného pomeru.
Pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd.
Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci organizácie.
Formulovanie, spravovanie a optimalizovanie systému motivácie a
benefitov.
Zodpovedanie za archivovanie a dodržiavanie ochrany osobných
údajov zamestnancov.
Znalosť mzdového účtovníctva.
Dátum nástupu: Ihneď ; Vypi ovanie náletových terénov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pomocný prac. v
potravinárskej
výrobe (1)

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

Pomocný
vychovávate v
CDR Rimavská
Sobota (2)

Pracovník v
agentúrnej
kancelárii
(Rimavská
Sobota) (2)

Kontakt u zamestn.

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

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

26.6.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

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)

30.6.2020

za mesiac (od
692)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie starostlivosti deťom a
plnoletým osobám na základe plánov v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca
pri zabezpečení náhradnej starostlivosti o deti, mládež najmä
fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov,
skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže, vykonávanie
pomocných prác pri realizácii výchovno- vzdelávacieho procesu,
sledovanie zdravotného stavu a výchovy, doh ad v noci v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Organizačné a
ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatnej výchovnej
skupiny,

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

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

5.6.2020

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do agentúrnej kancelárie prijímame
dvoch pracovníkov.

aspoň 3
mesiace

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v pekárni a rozvoz
výrobkov

Pracovná náplň:
- zodpovednosť za chod pobočky
- administratívna činnosť
- kontakt s klientmi
- práca s databázou
- príprava podkladov pre manažéra
- možnosť home office - práca z domu
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk
Ponuka platná do zmazania.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom
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Názov profesie
(počet miest)
Pracovník v
klientskom centre
(Rimavská
Sobota) (2)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Adrián Kocsis(Hlavné
Námestie 1, Rimavská
Sobota, 97901)

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

5.6.2020

za mesiac (od
1000)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

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 a možnosť home office - práca z domu
Deň nástupu dohodou. V prípade záujmu prosím zaslať Váš
životopis mailom:
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk
Ponuka platná do zmazania.

Pracovník v
potravinárskej
výrobe (3)

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.

Predajca na ČS
Shell (2)

Roman
Katreniak(Košická
cesta, ČS SHELL -,
Rimavská Sobota,
97901)

Miroslava Halušková (tel.:
+421475634996, e-mail:
shell_8287@csshell.net)

1.7.2020

za hodinu (od
4,27)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Informovanie zákazníka o prebiehajúcich
akciách
• Starostlivosť o zákazníka
• Práca s pokladňou
• Preberanie a dokladanie tovaru
• Udržiavanie čistoty na čerpacej stanici
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Predajca
náhradných
dielov
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

7.3.2020

za mesiac (od
650)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prodej zemědělských strojů a náhradních
dílů.
Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo
práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemědělství? Hledáte férový
přístup, kariérní růst, odpovídající finanční ohodnocení a
dynamický tým spolupracovníků?
Odpověděli jste si alespoň na některé z těchto otázek? Potom
věříme, že by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!
BISO Schrattenecker - cíl naší společnosti v České republice a na
Slovensku
Jsme přímé zastoupení výrobce bezkonkurenčních žacích lišt BISO
a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.
Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je založena
na profesionálním přístupu obchodních zástupců, dílařů a
především silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci
mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíčová. Jde především o
takové poradenství naším zákazníků, abychom jim pomohli s
růstem, inovacemi a představovali férového partnera do dalších let.
Naše zásady pro výběr pracovníků:
Hledáme pracovníky, kteří mají zemědělství v krvi. Práce se stroji
a lidmi je baví a jsou připraveni řešit každodenní provozní
problémy, ale také speciální výzvy, které se při naší činnosti
objevují. Práce v zemědělství Vás prostě musí bavit!
Předpokladem je dlouhodobá spolupráce a oboustranný zájem o
rozvoj v dané činnosti.
Máme zájem o vybudování nadstandardních vztahů mezi
zaměstnancem a naší společností tak, aby se na nás mohl pracovník
vždy spolehnout, cítil oporu a našel ve spolupracovnících druhou
rodinu.
Samozřejmostí je samostatnost, aktivní přístup k zákazníkům,
spolehlivost a odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Důležitá je
loajalita naší společnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Vyžadujeme slušné, vstřícné a odpovědné vystupování.
Počítáme se zájmem o další vzdělávání formou školení interních,
externích a samostudia.
Očekáváme dynamickou týmovou spolupráci a chuť spolupracovat
v rámci naší sítě středisek.
Pro výběr našich pracovníků nehraje roli věk ani nic jiného. Vše
posuzujeme pouze podle toho, jaké kvality dokáže společnosti
pracovník nabídnout.
Co můžete očekávat z naší strany?
Perspektivní a dlouhodobé zaměstnání v zavedené společnosti,
která udává směr v oblasti sklizňové techniky.
Práci ve zkušeném týmu lidí z několika středisek a krajů. Vždy se
najde někdo, kdo Vám rád poradí.
Zajímavé platové ohodnocení. Možnost přímého jednání ohledně
platů s jednatelem - aneb kvalitní práce, odpovídající plat.
Úvodní zaškolení, pravidelné školení jak technická, tak obchodní.
Nemáte žádné zkušenosti? Nabízíme i program pro zaškolení
studentů.
Dle pracovní pozice benefity jako služební automobil, mobilní
telefon, notebook.
Další firemní výhody - pracovní oblečení, večírky, celofiremní
exkurze a další.
Predavač
potravín (3)

Agrár LAND
s.r.o.(Kaloša 64,
Kaloša, 98252)

Eva Duda (tel.: +421456949023, email: agrarland@combin.sk)

3.6.2020

za mesiac (od
700)

17

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

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluhovanie zákazníkov v pultovom
predaji
- kontrolovanie záručných dôb tovaru, evidencia tovarov
- poskytovanie poradenstva
- inkasovanie hotovostných platieb
- vystavovanie dokladov o kúpe tovaru
- objednávanie, preberanie a priebežné dopĺňanie tovaru od
dodávate a
- zodpovedanie za správne označenie tovaru, jeho prezentáciu,
skladovanie a pod.
- zabezpečovanie tovaru pred odcudzením alebo znehodnotením
- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho
bezprostrednom okolí
- dodržiavanie interných smerníc a predpisov

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Prevádzkár (1)

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

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

3.7.2020

za mesiac (od
812)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Psychológ (1)

Reedukačné centrum,
Samuela Kollára 72,
Čerenčany(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 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)

29.6.2020

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

18

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie chodu zverenej prevádzky
- vedenie a kontrolovanie podriadených zamestnancov
- objednávanie , preberanie a kontrolovanie tovaru
- komunikácia s dodávate mi
- fyzická kontrola skladových zásob
- riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
- zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb
- h adanie nedostatkov a navrhovanie vylepšení

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

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
900)

Vyššie odborné
vzdelanie

19

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Požad.
prax

Popis miesta

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.
Dátum nástupu: Ihneď ; Práce na RTG a MAMO pracovisku s
perspektívou na MR pracovisku.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
Názov profesie
(počet miest)
Samostatný
referent (1)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené
Zamestnávate (adresa
pracoviska)
AGROSOLUM,
s.r.o.(Javorová 1683/1,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Bc. Katarína Kališková (tel.:
+421902592892, e-mail:
katarina@agrosolum.sk)

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

2.7.2020

za mesiac (od
700)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.08.2020 ; Spoločnosť AGROSOLUM, s.r.o. so
stabilným postavením v oblasti po nohospodárstva, h adá kolegyňu
do tímu, na vo nú pozíciu samostatný referent, ktorej vieme
ponúknuť istotu a dlhodobé zamestnanie.
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Jánošíkova 4 (BUSINESS
CENRUM)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto): dohodou
Termín nástupu: do 31.08.2020
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor: ekonomické
Vodičské oprávnenie: Skupina B
Aktívne používanie: MICROSOFT WORD, EXCELL, OUTLOOK
Očakávame: komunikatívnosť, zodpovednosť, vyššie pracovné
nasadenie, dochví nosť
Náplň práce: hlásenie štatistických výkazov, výpočet ekonomiky
výroby, príprava podkladov pre fakturáciu (odbyt), evidencia
rôznych po nohospodárskych činností, personalistika, správa
nájomných a kúpnych zmlúv
Uvítame:
Požadovaná prax: min. 3 roky
Vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo po nohospodárskeho
zamerania
Životopisy, príp. motivačný list, prosím, zasielajte výlučne
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elektronicky mailom na uvedenú adresu: katarina@agrosolum.sk
do 19.07.2020.
V prípade akýchko vek otázok ma kontaktujte na tel. čísle +421 902
592 892.
Termín ukončenia výberového konania: 31.07.2020, resp. do
obsadenia pracovného miesta.
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.
U všetkých dokumentov, zasielaných našej spoločnosti, uvádzajte,
prosím, nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím, aby spoločnosť AGROSOLUM, s.r.o. so sídlom Javorová
1683/1, 979 01 Rimavská Sobota spracovával moje osobné údaje
pre účely sprostredkovania práce, t.j. s ukladaním na nosiče dát,
upravovaním, vyh adávaním v nich, poskytovaním tretím osobám,
triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
právnych predpisov, po dobu 6 mesiacov.
O nás: www.agrosolum.sk
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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.

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pod a katalógu pracovných činností s
prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme.
Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov
rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych
plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

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

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

29.6.2020

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 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)

30.6.2020

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

Stavebný
robotník (15)

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

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

15.5.2020

za mesiac (od
580)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce.
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Terénny sociálny
a zdravotný
pracovník inde
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Obec Gortva(Gortva
135, Gortva, 98002)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

12.2.2020

za mesiac (od
864,5)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie sa uskutoční 5.3.2020 o
9:30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Gortve (Gortva č. 138,
980 02 Jesenské).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
2.3.2020.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do
zamestnania:
- žiadosť, v ktorej je určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza,
- životopis uchádzača,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Pre bližšie informácie volajte Obecný úrad Gortva na t.č.
047/5698393
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Názov profesie
(počet miest)
Terénny sociálny
pracovník (1)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)
Obec Gortva(Gortva,
Gortva, 98002)

Kontakt u zamestn.

Žiadosť so životopisom možete
zasielať na uvedenú email. adresu
(, e-mail: obecgortva@t-zones.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

11.3.2020

za mesiac (od
864,5)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zoznam požadovaných dokladov k
žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo
pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne
potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak
je relevantné),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné
hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávate a alebo organizácií,
s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre
poskytnutie výpisu z registra trestov pod a zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace . (platí pre MVO).
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca , alebo
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č.
219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov ak k 30.6.2019
pracoval/a na pozícii TSP alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k
30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a
preukázate ne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.
Kompetencie:
 vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca
s TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť
sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych
kompetencií;
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.
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Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú
marginalizované skupiny – Obec Gortva a kancelária TSP v
priestoroch Obecného úradu v Gortve, Gortva č. 138, 980 02
Jesenské.
Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce,
prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých
sociálnym vylúčením (zoh adňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cie om je priebežné
udržiavanie, zdokona ovanie
a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na
vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce
(zoh adňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané
certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich
zamestnávate ov alebo organizácií, s ktorými uchádzač
spolupracoval.
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp.
znalosť jazyka cie ovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v
odbornej problematike.
Učite 2. stupňa
ZŠ - matematika,
fyzika, chémia,
technika,
občianska náuka,
dejepis (1)

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

Mgr. Ľubomíra Vančíková,
riadite ka školy (tel.:
00421911287137, 00421475484221,
e-mail: zsvminaca@gmail.com)

5.6.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2020 ;

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, email: riaditel@zs1hnusta.edu.sk)

21.1.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 25.08.2020 ; Výchovno - vzdelávaciačinnosť v
zmysle školskej legislatívy.
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Učite
elektrotechnickýc
h predmetov (1)

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA(Jesenského
903, Tisovec, 98061)

Ing. Anna Kožiaková, riadite ka
(tel.: 0918320440, 047/5493212, email: sostisovec@sostisovec.eu)

3.6.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite elektrotechnických predmetov na
Strednej odbornej škole v Tisovci.

Učite
matematiky,
fyziky a
informatiky (1)

Stredná odborná
škola(Hlavná 425,
Hnúšťa, 98101)

Ing. Miloš Mäsiar (tel.:
0905405188, e-mail:
milosmasiar@atlas.sk)

29.5.2020

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Vyučovanie predmetov matematiky,
fyziky a informatiky

Učite odborných
predmetov odbor tesár, resp.
stolár, príp. iné
technické
zameranie (1)

Stredná odborná
škola(Hlavná 425,
Hnúšťa, 98101)

Ing. Miloš Mäsiar (tel.:
0905405188, e-mail:
milosmasiar@atlas.sk)

28.5.2020

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Vyučovanie odborných predmetov v
odbore tesár, predmety technicky zameranév iných odboroch

Učite
slovenského
jazyka a
literatúry/
Anglický jazyk
(1)

Stredná odborná
škola(Hlavná 425,
Hnúšťa, 98101)

Ing. Miloš Mäsiar (tel.:
0905405188, e-mail:
milosmasiar@atlas.sk)

28.5.2020

za mesiac (od
915)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Vyučovanie predmetov Slovenského
jazyka a literatúry, prípadne anglický jazyk

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 oddelenia
podpory zdravia
a výchovy k
zdraviu (1)

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

Ing. Viera Kresová (tel.:
+421911904603, e-mail:
rs.ou@uvzsr.sk)

19.6.2020

za mesiac (od
750)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.08.2020 ; špecializované pracovné činnosti
zamerané na výchovu obyvate stva k zdraviu

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
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Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy a
vnútroštátnej
dopravy (2)

JT DUO TRANS s. r.
o.(Hlavná 437/3,
Hnúšťa, 98101)

Tomáš Tököly (tel.:
+421911999125, e-mail:
jt.duo.trans@gmail.com)

29.4.2020

za mesiac (od
1500)

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

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy
a vnútroštátnej dopravy

Vodič na
dodávke do 3,5 t rozvoz tovaru (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)

18.6.2020

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz potravinárskeho tovaru na
pridelenej distribučnej linke pod a dodacích listov. Jazdí sa v
rámci celej SR.

Vodič
nákladného auta
(do 12 ton) a
traktora (1)

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

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

25.6.2020

za mesiac (od
850)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného auta (do 12 ton) a
traktora. Jedná sa o rozvoz v rámci Slovenska. Výhodou je že
každý deň jazdy je začiatok aj koniec jazdy v Rimavskej Sobote
Platové podmienky: - po skúšobnej dobe a zapracovaní základný
plat 850 €/mesiac
Bližšie informácie: - na osobnom pohovore.
Predpokladaný termín
nástupu: - dohodou
Kontaktná osoba: Marian Miklo, 0905 642 228,
m.miklo@spohypo.sk
Žiadosti a životopisy prosím posielať e-mailom na uvedenú emailovú adresu spolu s telefonický kontaktom.
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený
telefonicky, prípadne e-mailom.

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

Vychovávate na
školskom
internáte (1)

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA(Jesenského
903, Tisovec, 98061)

Ing. Anna Kožiaková, riadite ka
(tel.: 0918320440, 047/5493212, email: sostisovec@sostisovec.eu)

3.6.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
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aspoň 2
roky

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

Dátum nástupu: 01.09.2020 ; Výchovný proces na školskom
internáte.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020
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(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Výrobný
pracovník (6)

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

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

18.3.2020

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Zdravotná sestra
v ambulancii (1)

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

Trnavská (tel.: +421949352939, email: gemerclinic@gmail.com)

19.11.2019

za mesiac (od
728)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

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

Údržbár (1)

RISO - R,
s.r.o.(Košická cesta
2074, Rimavská
Sobota, 97901)

(tel.: 047/5631174, e-mail: risor@riso-r.sk)

28.2.2020

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a balenie potravinárskych
výrobkov (pekárenské výrobky, hotové jedlá, šaláty a lahôdky).
aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestrav ambulancii vnútorného
lekárstva.

Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač TIG

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Údržba a oprava strojov a zariadení v
prevádzke potravinárskej výroby, elektrikárske a údržbárske
práce v priestoroch spoločnosti, pravidelné interné prehliadky a
skúšky strojov a zariadení.
Požadované osvedčenia/certifikáty: samostatný elektrotechnik §22,
platný kurz VZV (je výhodou, nie podmienkou).

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
(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.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Čašník/čašníčka
(1)

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

Čašník/čka/
barista (2)

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

Kontakt u zamestn.

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Popis miesta

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

17.3.2020

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.

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

17.1.2020

za mesiac (od
600)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 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.

Školský
psychológ (1)

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

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

20.1.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

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
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Dátum nástupu: Ihneď ; 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
aspoň 3
roky

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

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
06.07.2020

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Špeciálny
pedagóg (1)

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

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

20.1.2020

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Športový jazdec a
chovate koní (1)

CARPATHIA EQUUS
s.r.o.(Farma Carpathia
Equus, pustatina Lócz ,
Krá , 98045)

JUDr. Michal Švantner, konte
(tel.: +41796156078, e-mail:
michal.svantner@wipo.int)

6.3.2020

za mesiac (od
580)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

31

Požad.
prax

Vytvorené 07.07.2020 o
10:13

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; 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.
6 alebo
viac
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Športový jazdec a chovate koní
• Obsadenie a práca s mladými športovým koňmi
• Profesionálna práca v oblasti jazdeckého skoku prekážok
• Skúsenosť v oblasti chovate stva a ošetrovania koní
• Odborná znalosť športového jazdecva v oblasti parkúru
• Skúsenosť v oblasti terénneho jazdenia
• Znalosť anotómie a fyziológie koňa
• Ovládanie práce s počítačom, MS word, Excel, Outlook
• Pre prevádzku práce je potrebná znalosť jazykov: francúzsky,
anglický, arabský. Znalosť iných jazykov je vítaná.

