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Administratívny 
pracovník v 
poisťovníctve (1)

Ľubomír Vetrák(Bélu 
Bartóka 3312/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Žiadosť so životopisom možete 
zasielať na uvedenú email. adresu 
(tel.: +421907107242, e-mail: 
vetrak.lubo@post.sk)

24.8.2020 za mesiac (od 
580) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Administratívny 
pracovník v 
zdravotníctve (3)

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

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

12.11.2020 za mesiac (od 
1266,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.  
Práce s Nemocničným informačným systémom.  
Kódovanie - DRG.

Ambulantná 
sestra - interná 
ambulancia (1)

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

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

19.3.2020 za mesiac (od 
728)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra  v internej ambulancii.
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Asistent 
odborného 
pracovníka 
komunitného 
centra (1)

Mesto 
Tisovec(Vansovej 3/5, 
Tisovec, 98061)

Ing. Tibor Tokár (tel.: 
+421911942421, e-mail: 
tibor.tokar@tisovec.com)

20.11.2020 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Rámcový opis pracovných činností:  
- pracuje pod metodickým vedením odborného pracovníka - 
garanta a odborného pracovníka pri výkone ich činností,   
- mapuje potreby cie ovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia,  
- vyh adáva potenciálnych užívate ov služieb, aktivít a činností KC,  
- vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s 
klientom (vedie napr. vo no-časové aktivity pre deti a mládež, 
realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, 
preventívne aktivity, vypomáha pri príprave na školské 
vyučovanie, organizuje komunitné podujatia a aktivity),  
- zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC,  
- ak je to potrebné, pomáha užívate om služieb s tlmočením (z 
rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácii v rámci 
poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. 
predškolský klub; komunitné aktivity),  
- vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad 
pracovnej dokumentácie),  
- zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,  
- vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas 
realizácie NP.

Asistentka / 
Sekretárka (1)

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

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

15.10.2020 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; V prípade záujmu najprv volať na mobil   

+421- 907 900 700 a následne prosíme o zaslanie Vášho životopisu:  
  
                mail:    e.klaubert@gmail.com  
Kontaktovať budem len uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám 
na dané pracovné miesto a ktorí majú skúsenosti s inžinierskou 
činnosťou a vybavovaním povolení na úradoch.  
  
Náplň (druh) práce:  
administratíva, organizácia práce a času, riešenie povolení a 
vyjadrení, komunikácia s úradmi, evidencia práce, pripravovanie 
podkladov pre účtovné obdobie, kontrola prijatých faktúr a 
vystavovanie nových faktúr, starostlivosť o materiálno – technické 
zabezpečenie kancelárie
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Asistentka GR, 
sekretárka, 
fakturantka (1)

AGRORIS, 
s.r.o.(Potravinárska 
3694, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Monika Maláková (, e-mail: 
personalne@agroris.sk)

16.10.2020 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; h adáme sekretárku/asistentku pre 
generálneho riadite a, s kumulovanou funkciou aj pomocou pri 
fakturovaní

Automechanik 
nákladných 
motorových 
vozidiel (2)

VARTES, 
s.r.o.(Cukrovarská 
2090, Rimavská 
Sobota, 97901)

Július Žiak (tel.: +421911355854, 
e-mail: vartes.nad@gmail.com)

3.11.2020 za mesiac (od 
710)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Základné servisné úkony na nákladné 
vozidlá a pomocné práce pre servis, pneuservis - výmena 
pneumatík, príprava vozidiel na STK.

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)

4.11.2020 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.

Cukrár/ka (1) BROTMEISTER 
s.r.o.(Kuzmányho 627, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Edita Lorinczova (tel.: 
+421918537866)

24.11.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov

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 
800) Úplné stredné 

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

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

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 ; 
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Hlavná kuchárka 
(2)

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

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

3.11.2020 za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba a balenie hotových jedál a 

polotovarov.

Hlavný kuchár 
(1)

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

Gabriela Obšelová (tel.: 
+421911325571, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

18.11.2020 za hodinu (od 
3,33)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár vo výrobe potravinárskych 
výrobkov.

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

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

24.11.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - údržba rozvodov vody, kanalizácie, 

výmena zriaďovacích predmetov  
- montážne práce v  rozsahu potreby  
-       ďalšie práce pod a pokynov nadriadeného

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)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kaderníčka 
dámska/pánska 
(1)

INFINITY SALON s. r. 
o.(Malohontská  2594/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421905645467) 12.10.2020 za mesiac (od 
290)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Klientsky 
poradca - 
Rimavská 
Sobota, Hnúšťa 
(2)

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

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

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

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

16.11.2020 za mesiac (od 
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kreslič/
projektant 
konštrukcií 
pozemných 
stavieb (1)

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

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

14.8.2020 za mesiac (od 
600) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Kuchár/pomocný 
kuchár (2)

BARRISTO 
s.r.o.(Jánošíkova 224, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Miroslava Báthoryová - konate ka 
(tel.: 00421907496483)

24.8.2020 za hodinu (od 
3,35)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a za barovým 
pultom.   
So zamestnávate om je potrebné telefonicky dopredu dohodnúť 
stretnutie.

Lakovač, 
lakýrnik (2)

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

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

22.10.2020 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

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.

Lektor  
praktického  
kurzu  - murár 
(1)

Kresťanská rómska 
misia(9. mája 814/91, 
Klenovec, 98055)

Martin Halík - predseda 
združenia (tel.: +421951230015, e-
mail: misia@krm.sk)

8.10.2020 za mesiac (od 
453)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Lektor neakreditovaného praktického 
kurzu "murár" pre mladých - vyučovanie a odborné vedenie.

Lekár (5) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

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

9.11.2020 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

5



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
24.11.2020

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

Vytvorené 25.11.2020 o 
08:27

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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 špecialista 
v odb. 
anesteziológia a 
int. medicína (2)

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

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

21.7.2020 za mesiac (od 
2329) 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 špecialista 
v odbore 
gynekológia a 
pôrodníctvo (2)

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

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

21.7.2020 za mesiac (od 
2329) 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 špecialista 
v odbore 
onkológia (1)

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

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

21.7.2020 za mesiac (od 
2329) 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

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

Dušan Trnavský (tel.: 
+421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

1.10.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nábytku - masív, striekanie a 

natieranie

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 
1180) 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

Manažér 
pôrodnej sekcie 
(1)

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

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

19.11.2020 za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 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).
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Marketingový 
špecialista (1)

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

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

8.9.2020 za mesiac (od 
1250)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Sme DK Recruitment Services, personálna 
a recruitingová agentúra, ktorá vystupuje na Európskom trhu už 
viac ako 13 rokov.  
  
Nábory, pohovory a komunikácia v cudzích jazykoch nám nerobí 
žiadny problém a v tejto oblasti sa cítime byť „doma“.  
  
Radi sa posúvame ďalej a presne preto h adáme do našich radov 
Marketingového pracovníka, ktorý nám pomôže v tom aby sme boli 
na internete viac vidite ní, viac online a viac k uďom.  
  
Od nášho nového kolegu očakávame, že sa v Online a social 
marketingu cíti ako doma . Spravovanie sociálnych sietí (Facebook, 
LinkedIn), nastavovanie kampaní, práca s Google Ads a Google 
analytics, pojmy ako SEO a PPC reklamy by ti nemali byť cudzie. 
Sústreďujeme sa predovšetkým na zahraničný trh, takže je pre nás 
podstatné, aby si ovládal angličtinu slovom aj písmom na 
minimálnej úrovni B1.  
  
Tvojou pracovnou náplňou bude:  
• Aktívne skúsenosti s administráciou sociálnych sietí (Facebook, 
LinkedIn)  
• Nastavovanie a vyhodnocovanie facebookovych kampaní  
• Práca s Google Analytics, Google Ads  
• Targeting na cie ové skupiny  
• Nastavovanie PPC reklamy  
• E-mailové kampane  
• Web content management  
• SEO optimalizácia

Montážny 
pracovník 
prevetrávaných 
fasád (4)

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

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

5.8.2020 za mesiac (od 
696)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž prevetrávaných fasád na bytových 
domoch.
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Nákupca (1) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 756 
756, Tisovec, 98061)

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

22.10.2020 za mesiac (od 
800) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.12.2020 ; Jedná sa o vedúcu pozíciu - manažér 
nákupu.  
Zodpovedanie za výber, zloženie a konečnú cenu objednávaných 
tovarov a služieb pre strojársku výrobu  
Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít.  
Vyh adávanie a kontaktovanie nových dodávate ov, získavanie 
predbežných informácií o kvalite, cene a dodacích možnostiach.  
Vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávate mi, 
vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok.  
Analyzovanie cenových ponúk, uzatváranie dodávate ských zmlúv 
a zadávanie objednávok.  
Zabezpečovanie vybavovania reklamácií.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca, rozvoz tovaru na 
dodávke v rámci SR.
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Obchodný 
zástupca pre 
predaj 
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

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

7.3.2020 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie 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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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.
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Oblastný 
manažér 
(Rimavská 
Sobota) (1)

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

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

13.11.2020 za mesiac (od 
1700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť h adá Oblastného 
manažéra pre tento región.   
  
Pracovná náplň:  
- práca v kancelárii   
- administratívne práce  
- kontakt s obchonými zástupcami  
- práca s databázou  
- nábor a výber vhodných kandidátov  
- adaptácia a zaškolenie nováčikov  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
igor.korintus@os.allianzsp.sk  
Do predmetu prosím uviesť miesto výkonu práce. Ponuka platná do 
zmazania. Deň nástupu dohodou. Pracovná zmluva je formou DIČ.

Odborný garant 
Komunitného 
centra (1)

Šanca pre 
Dražice(Vrbovce nad 
Rimavicou 27/, Ve ké 
Teriakovce, 98051)

Žiadosť so životopisom možete 
zasielať na uvedenú email. adresu 
(, e-mail: oz.sanca@gmail.com)

22.10.2020 za mesiac (od 
940) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; K písomnej žiadosti sa prikladá: 
motivačný list, životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o návšteve školy, doklad 
potvrdzujúce odbornú spôsobilosť resp. prax. Písomnú žiadosť 
môžete zasielať poštou, resp. osobne na adresu: KOMUNITNÉ 
CENTRUM, Vrbovce nad Rimavou č. 27, 980 51 Ve ké 
Teriakovce /kultúrny dom/.  
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Odborný 
pracovník - 
garant 
komunitného 
centra (1)

Mesto 
Tisovec(Vansovej 3/5, 
Tisovec, 98061)

Ing. Tibor Tokár (tel.: 
+421911942421, e-mail: 
tibor.tokar@tisovec.com)

20.11.2020 za mesiac (od 
980) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Cie om práce odborného pracovníka - 
garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej 
kvalite, aby bolo zaistené plnenie cie ov práce vo vzťahu ku 
klientom - prijímate om sociálnej služby, odbornej činnosti a 
aktivity a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej 
služby.   
- v spolupráci s poskytovate om nastavuje smerovanie činnosti v 
súlade s potrebami obce, komunity a prijímate ov sociálnych 
služieb,    
- odborne riadi poskytovanie služieb v KC, aby bolo zaistené 
plnenie cie ov a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej 
sociálnej služby,  
- odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo 
zabezpečuje činnosti a aktivity,  
- zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na 
ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie 
služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC,   
- monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné 
činnosti a aktivity KC z h adiska napĺňania potrieb ich 
prijímate ov,   
- pripravuje, navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy 
sociálnej práce s klientom a jeho rodinou,   
- rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej 
práce,  
- vykonáva sociálnu diagnostiku klienta,  
- poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) 
klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti 
sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka - garanta,  
- konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, 
odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami pod a 
potreby,  
- spolupracuje pri tvorbe individuálneho  plánu klienta,   
- posudzuje sociálnu situáciu klienta,  
- napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity,  
- vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, 
nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych 
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aktivitách,   
- spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení 
sociálnej situácie klienta vytvára a udržuje strategické partnerstvá 
a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami 
(obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a 
mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné poh ady a spolupracuje s nimi 
v záujme prijímate ov sociálnych služieb,        
- zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností KC a 
spolupracuje s médiami,  
- zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za 
vedenie evidencie klientov,  
- pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC,   
- zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom,  
- vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych 
potrieb počas realizácie NP.
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Odborný 
pracovník 
komunitného 
centra (1)

Mesto 
Tisovec(Vansovej 3/5, 
Tisovec, 98061)

Ing. Tibor Tokár (tel.: 
+421911942421, e-mail: 
tibor.tokar@tisovec.com)

20.11.2020 za mesiac (od 
925) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Rámcový opis pracovných činností:  
- zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a 
aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov,  
- asistuje odbornému pracovníkovi - garantovi pri výkone jeho 
činnosti pod a jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením,  
- zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych 
služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ 
klientov,  
- vyh adáva potenciálnych prijímate ov sociálnych služieb,  
- pomáha zvyšovať zručnosti udí na miestnej úrovni, podporuje a 
rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému 
riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a 
zodpovednosť,  
- prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť 
neformálnym mediátorom prípadných konfliktov,  
- svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb 
sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej 
úrovni,  
- poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému 
a pod a potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú 
pomoc -  základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti 
poskytuje aj špecializované poradenstvo),   
- poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov   
- pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho plánu 
klienta,  
- realizuje  odborné činnosti a iné činnosti v oblasti prípravy na 
školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a 
záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a 
činnosti,   
- vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a 
aktivitách a evidenciu klientov,  
- vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných 
činností a aktivít z h adiska napĺňania cie ov KC a potrieb 
užívate ov,  
- zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,   
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- vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych 
potrieb počas realizácie NP.

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)

8.10.2020 za mesiac (od 
800)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha šijacieho stroja.

Osoba poverená 
výkonom fyzickej 
ochrany (3)

Golden eyes 3D agency, 
s.r.o.(Ludvíka Svobodu 
1741/22, Rimavská 
Sobota, 97901)

JUDr. Branislav Dobiš (tel.: 
+421905349774, e-mail: 
dobisb@rsnet.sk)

8.7.2020 za hodinu (od 
3,55)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; fyzická ochrana majetku a osôb

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.t-
com.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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Personálny 
konzultant (1)

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

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

6.7.2020 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

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.

Pomocny 
administrativny  
pracovnik (1)

Stredisko vzdelávania 
s.r.o.(Tormáš 2760, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Peter  Holub (, e-mail: 
stredisko.vzdelavania@gmail.com
)

21.10.2020 za mesiac (od 
700) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 30.11.2020 ; vyh adávanie  záujemcov o 
vzdelávanie  v oblasti základov počítačovej gramotnosti  
vedenie základnej evidencie  záujemcov na  pc a  komunikácia s 
vybranými klientami  elektronickou cestou

Pomocný 
pacovník inde 
neuvedený (1)

ŠK-SERVIS 
s.r.o.(Sedliacka 
19/3127, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Zita Kisbenedeková (tel.: 
+421905244912, e-mail: 
zita@skservis.sk)

14.9.2020 za mesiac (od 
620)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri kontrolách požianych 
zariadení

Pomocný pekár 
(3)

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

Robert Lorincz (tel.: 
+421918546741, e-mail: 
brotmeister.sro@gmail.com)

21.11.2020 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárenských výrobkov.

Pomocný 
pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (2)

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

Gabriela Obšelová (tel.: 
+421911325571, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

18.11.2020 za hodinu (od 
3,33)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v pekárenskej a cukrárenskej 
výrobe.
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Pomocný 
robotník (20)

VICTORAUTO, spol. s 
r.o.(Košická cesta, 
Rimavská Sobota 1, 
97901)

Alexandra Sendreiová (tel.: 
+421948577901, e-mail: 
knaus1.victorauto@gmail.com)

11.11.2020 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník vo výrobe 
autokaravanov. Miesto výkonu práce: FŐ Út 112, Nagyoroszi, 
Maďarsko

Pracovník 
agentúrnej 
kancelárie 
Rimavská Sobota 
(2)

Tomáš Kovács(Bélu 
Bartóka  1038, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Tomáš Kovács (, e-mail: 
kvcs.tomas@gmail.com)

9.11.2020 za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; • prvý kontakt s klientom a zisťovanie 
jeho priorít  
• konzultačná činnosť, poskytovanie servisu a nadväzovanie novej 
spolupráce  
• komplexná správa osobných financií  
• preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

30.10.2020 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  
- 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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Pracovník v 
klientskom centre 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

13.11.2020 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 04.01.2021 ; Do novootvorenej agentúrnej 
kancelárie prijímame dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- práca v kancelárii a možnosť home office - práca z domu  
- administratívna činnosť  
- kontakt s klientmi  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
  
V prípade záujmu, prosím, poslať Váš životopis mailom:  
igor.korintus@os.allianzsp.sk  
Do predmetu prosím uviesť miesto výkonu práce. Ponuka platná do 
zmazania. Deň nástupu dohodou. Práca na DIČ.

Pracovník v 
klientskom centre 
- Rimavská 
Sobota (3)

Erika 
Balázsová(Hlavné 
námestie  1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Erika  Balázsová (tel.: 
+421917847229, e-mail: 
erika.balazsova@os.allianzsp.sk)

19.10.2020 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň (druh) práce:  

Do 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:  
erika.balazsova@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.
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Pracovník vo 
výrobe /  Balič (2)

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

Gabriela Obšelová (tel.: 
+421911325571, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

23.11.2020 za hodinu (od 
3,333)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Balenie hotových výrobkov.

Predajca na ČS 
Shell (1)

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

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

3.11.2020 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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Predajca 
náhradných 
dielov 
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

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

7.3.2020 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie 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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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.

Primár 
liečebných 
kúpe ov - Lekár 
so špecializáciou 
FBLR (1)

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

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

12.11.2020 za mesiac (od 
2330) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prírodné jódové kúpele Číž a.s. prijmú do 
trvalého pracovného pomeru lekára s atestáciou, v aktívnom alebo 
v dôchodkovom veku v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia, vnútorné lekárstvo, ortopédia a neurológia  
Náplň práce:  
- komplexná liečebná starostlivosť o klienta v súlade s liečebným 
poriadkom,  
- lekárske vyšetrenie klienta /vstupná a výstupná lekárska 
prehliadka/   
- zabezpečenie kontrolných vyšetrení,   
- predpis procedúr, vedenie zdrav. dokumentácie.
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Profesionálny 
rodič (1)

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

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

30.9.2020 za mesiac (od 
828)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o zverené dieťa v domácom 

prostredí.

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)

13.10.2020 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

Rádiologický 
technik (2)

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

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

26.9.2020 za mesiac (od 
900)

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

perspektívou na pracovisku MR.

Sestra - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(5)

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

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

21.7.2020 za mesiac (od 
928)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacienta na 
lôžkovom oddelení.

Skladový 
pracovník v 
stavebninách (1)

BALEX, 
s.r.o.(Hviezdoslavova 
8/440, Rimavská 
Sobota 1, 97901)

(tel.: +421911312563, e-mail: 
balexstavebniny@mail.telekom.sk
)

31.7.2020 za mesiac (od 
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výdaj a príjem tovaru na sklad. 
Zodpovednosť za čistotu a poriadok v sklade.
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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)

23.7.2020 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

Stolár (2) DUŠO s.r.o.(Kotlišská 
619, Hnúšťa, 98101)

Dušan Trnavský (tel.: 
+421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

1.10.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba nábytku - masív
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Sústružník (1) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova  756, 
Tisovec, 98061)

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

5.11.2020 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Práca na klasických hrotových 
sústruhoch ( NIE CNC ).  
odborné skúsenosti s prácou na hrotových sústruhoch v priebehu 
posledných 2 rokov.

Telefonista 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

21.10.2020 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 04.01.2021 ; Naša spoločnosť do novej agentúrnej 
kancelárie v Rimavskej Sobote  prijíma dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- práca v kancelárii   
- administratívne práce  
- kontakt s klientmi v agentúrnej kancelárií  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
- archivácia  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
igor.korintus@os.allianzsp.sk  
Do predmetu prosím uviesť miesto výkonu práce. Ponuka platná do 
zmazania. Deň nástupu dohodou.

Telefonista 
obchodnej 
skupiny (1)

Tomáš Kovács(Bélu 
Bartóka  1038, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Tomáš Kovács (, e-mail: 
kvcs.tomas@gmail.com)

9.11.2020 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavnou pracovnou náplňou pracovnej 
pozície Telefonistu je telefonické oslovovanie klientov a 
administratívna práca.  
  
- kontakt s klientmi,  
- vytváranie klientskych zložiek,  
- príprava podkladov pre manažéra,  
- práca v kancelárií.

Terénny 
pracovník (1)

Obec Rimavské 
Janovce(Rimavské 
Janovce 301/, 98001)

Stanislav Krahulec - starosta obce 
(tel.: +421475677116, e-mail: 
stanislav.krahulec@rsnet.sk)

23.11.2020 za mesiac (od 
656)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti 
terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených 
alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zoh adňuje sa napr. dĺžka 
praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a pod).  
2. Znalosť jazyka cie ovej skupiny (rómsky, maďarský a pod.)  
3. Znalosť cie ovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a pod.)  
Životopis je potrebné zaslať mailom. Výberové konanie sa 
uskutoční 18.12.2020 o 10:00 hod na Obecnom úrade v Rimavských 
Janovciach.
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Terénny sociálny 
pracovník (1)

Obec Gortva(Gortva, 
Gortva, 98002) Žiadosť so životopisom možete 

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

11.3.2020 za mesiac (od 
864,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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.  
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Terénny sociálny 
pracovník (1)

Obec Rimavské 
Janovce(Rimavské 
Janovce 301/, 98001)

Michaela Gembická (tel.: 
+421475811950, e-mail: 
gembická@rsnet.sk)

23.11.2020 za mesiac (od 
890) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Aktívne vyh adávanie a 
kontaktovanie udí so sociálnymi problémami, odborné 
posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v 
krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, 
individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní udských práv, oprávnených záujmov a pri riešení 
osobných záležitostí. Sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne 
platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case 
management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v 
prípade potreby  koordinácia aktivít so zainteresovanými 
verejnými a neziskovými inštitúciami a iné.   
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:   
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,  alebo   
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, 
sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa 
alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má 
uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní pod a osobitného 
predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné 
činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci 
pod a zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov   alebo  
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna 
práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho 
sociálneho pracovníka.     
Životopis je potrebné zaslať mailom. Výberové konanie sa 
uskutoční 18.12.2020 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v 
Rimavských Janovciach.
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Učite  odborných 
elektrotechnickýc
h predmetov (1)

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA(Jesenského 
903, Tisovec, 98061)

Ing. Anna Kožiaková, riadite ka 
(tel.: +421475493212, e-mail: 
sostisovec@sostisovec.eu)

30.10.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 11.12.2020 ; Učite  odborných elektrotechnických 
predmetov.  
Písomnú žiadosť  o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-
mailovým kontaktom,  profesijný životopis,overené fotokópie 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Žiadosť je potrebné doručiť mailom alebo poštou 
najneskôr do 4.12.2020 do 14:00 hod.  
  
  
  
  
  
  

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

Ing. Mgr. Gabriela Radičová, 
riadite ka školy (tel.: 
+421915497368, e-mail: 
shdkhnusta@gmail.com)

18.8.2020 za mesiac (od 
828,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie hlavného odboru  - spev.

Vedúca / vedúci 
školskej jedálne 
(1)

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

Ing. Dagmar Vašová, riadie ka 
školy (tel.: +421475621527, e-
mail: spojenaskola.rs@gmail.com)

5.11.2020 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúci pracovník  školskej jedálne  
Ovládanie systému skladového hospodárstva v programe AlfaKros, 
stanovovanie techn. postupov pri príprave jedál, kontrolovanie a 
dodržiavanie technol.a hygien.postupov.  
Potrebné je predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní , prípadne  
referencie.  

Vedúci / ca 
Útvaru 
knižnično-
informačných 
činností (1)

Knižnica Mateja 
Hrebendu v Rimavskej 
Sobote(Hlavné 
námestie 8, Rimavská 
Sobota, 97901)

Anna Černáková, vedúca ÚETČ 
(tel.: +421475631049, e-mail: 
ekonomka@kmh.sk)

13.11.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.01.2021 ; Riadenie agendy na úseku knižnično-
informačných činností, realizácia projektov kultúrno - výchovných 
činností.
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Vedúci pobočky 
(Rimavská 
Sobota) (1)

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

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

21.10.2020 za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť do novej agentúrnej 
kancelárie v Rimavskej Sobote  h adá vedúceho pobočky.   
  
Pracovná náplň:  
- práca v kancelárii   
- administratívne práce  
- kontakt s obchonými zástupcami  
- práca s databázou  
- nábor a výber vhodných kandidátov  
- adaptácia a zaškolenie nováčikov  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
igor.korintus@os.allianzsp.sk  
Do predmetu prosím uviesť miesto výkonu práce. Ponuka platná do 
zmazania. Deň nástupu dohodou.

Vedúci pracovník 
v potravinárskej 
výrobe (1)

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

Zuzana Báthoryová (tel.: 
+421475631187, e-mail: 
zilikova@riso-r.sk)

12.11.2020 za mesiac (od 
860) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2020 ; Nastavenie výrobných plánov, 
riadenie výrobných pracovníkov, kontrola kvality výroby, 
vypracovanie výrobných výkazov, udržiavanie výrobných 
záznamov, udržiavanie HACCP (po zaškolení)

Vnútrný 
predajca na ČS 
(6)

Erika 
Fraitová(Rožňavská 
860, Rimavská Sobota, 
97901)

Mária  Balková (tel.: 
+421376557026, e-mail: 
shell8237@csshell.net)

21.11.2020 za hodinu (od 
4,65)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.02.2021 ; Informovanie zákazníka o 
prebiehajúcich akciách   
starostlivosť o zákazníka   
práca s pokladňou   
preberanie a dokladanie tovaru   
udržiavanie čistoty

Vodič (rozvoz 
jedla) (1)

Gabriel Lakatoš(Dr. V. 
Clementisa 4754, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421902363084, e-mail: 
gabriel12345678@azet.sk)

16.11.2020 za hodinu (od 
3,33)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Vodič MKD (1) AGRO COMPANY 
TACHTY, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(Tachty 
226, Tachty, 98034)

Gabriel Balyo, DiS (tel.: 
+421918853100, e-mail: 
transport@molnargroup.sk)

15.7.2020 za mesiac (od 
580)

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/AT/IT/SLO.

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 
nákladného 
motorového 
vozidla (3)

VARTES, 
s.r.o.(Cukrovarská 
2090, Rimavská 
Sobota, 97901)

Július Žiak (tel.: +421911355854, 
e-mail: vartes.nad@gmail.com)

30.10.2020 za mesiac (od 
710)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného motorového vozidla, 
obsluha chladiarenského alebo mraziarenského návesu, nakládka a  
vykládka prevažne potravinového tovaru.  
Vypísanie záznamu o prevádzke motorového vozidla.

Vonkajší 
predajca na ČS 
(4)

Erika 
Fraitová(Rožňavská 
860, Rimavská Sobota, 
97901)

Mária  Balková (tel.: 
+421376557026, e-mail: 
shell8237@csshell.net)

21.11.2020 za hodinu (od 
4,65)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.02.2021 ; Informovanie zákazníka o výk. 
palivách  
tankovanie PH  
dopĺňanie prevádzkových kvapalín   
starostlivosť o zákazníka   
starostlivosť o areál ČS
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Vychovávate  /ka 
v Centre vo ného 
času (1)

Centrum vo ného času 
RELAX(SNP 9, 
Rimavská Sobota, 
97901)

PaedDr. Ivana Pivníková - 
riadite ka (tel.: 0911174151, e-
mail: cvcrelaxrs@gmail.com)

14.7.2020 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vychovávate /ka CVČ - zabezpečovanie a 
organizácia aktivít Centra vo ného času so zameraním na oblasť 
spoločenských vied resp. zabezpečovanie a organizácia aktivít 
Centra vo ného času so zameraním na oblasť kultúry.  
Požadované doklady:  
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  
• profesijný štruktúrovaný životopis  
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii   
• motivačný list  
• odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  pred nástupom  
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre 
potreby personálnej agendy (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov)  
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v 
prílohe žiadosti  
Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 
14.12.2020 na adresu  Centra vo ného času RELAX.  
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Výrobný 
pracovník (17)

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

(tel.: +421475812354) 24.8.2020 za hodinu (od 
3,56) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Montážny pracovník káblových zväzkov.  
Záujemca si môže na vrátnici v spoločnosti  vyplniť dotazník  na 
základe, ktorých bude zamestnávate  pozývať záujemcov na osobný 
pohovor. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí záujemcovia, 
ktorí splnia požiadavky na pracovné miesto.

Zdravotná sestra 
(2)

GEMERMED RS 
s.r.o.(P. Dobšinského 
4380/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Peter Šuhaj, ekonóm (tel.: 
+421907230818, e-mail: 
ihla@mail.t-com.sk)

12.11.2020 za hodinu (od 
5,8)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra.  
Jedná sa o ambulantnú pohotovostnú služba pre deti a dorast. 

Účtovníčka (1) AGRORIS, 
s.r.o.(Potravinárska 
3694, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Monika Maláková (, e-mail: 
personalne@agroris.sk)

19.10.2020 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovník/čka so skúsenosťami s 
jednoduchým aj podvojným účtovníctvom, nielen teoretickými 
znalosťami ale hlavne s praxou

Čašník, servírka 
(1)

BARRISTO 
s.r.o.(Jánošíkova 224, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Miroslava Báthoryová - konate ka 
(tel.: 00421907496483)

24.8.2020 za hodinu (od 
3,35)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a za barovým 
pultom.   
So zamestnávate om je potrebné telefonicky dopredu dohodnúť 
stretnutie.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
24.11.2020

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

Vytvorené 25.11.2020 o 
08:27

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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)

11.9.2020 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.

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

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.  
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