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Administratívny 
pracovník / 
pracovník Call 
centra (1)

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

Zuzana Nôtová (tel.: 
+421911325571, fax: 
+0475811868, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

18.3.2021 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjmeme do dlhodobého pracovného 
pomeru zamestnanca na pozíciu Administratívny pracovník / 
pracovník Call centra.  
  
Osobné predpoklady: komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, 
schopnosť učiť sa nové veci, zodpovednosť, kolegiálnosť.   
  
Životopis prosím posielať na personalistika@koro.sk

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 
623) 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.

Autoelektrikár 
(1)

Štefan Bódi  AUTEL-
MOTO 
SERVIS(Sobotská 157, 
Jesenské, 98002)

Štefan Bódi (tel.: +421905481211, 
e-mail: autelmoto@gmail.com)

8.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava autoelektriky osobných 

motorových vozidiel.  
- Oprava štartérov a alternátorov.
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Elektromontér 
(3) LUBAJ 

s.r.o.(Rimavská Baňa 
172, Rimavská Baňa, 
98053)

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

4.2.2021 za mesiac (od 
720)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážne práce

Finančný 
konzultant (2)

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

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

21.12.2020 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

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

Finančný 
poradca (1)

Ladislav 
Devečka(Hlavné 
námestie  1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ladislav Devečka (tel.: 
+421948252069, fax: 0948252069, 
e-mail: 
ladislav.devecka@os.allianzsp.sk)

16.2.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -správa portfólia poisťovne  

-komunikácia s klientom  
-spracovávanie poistných zmlúv  
-servis poistných zmlúv  
-aktualizovanie osobných údajov  
-práca s počítačom

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

(, e-mail: gemerclinic@gmail.com) 8.6.2020 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Fyzioterapeut / 
Fyzioterapeutka - 
vedúca (1)

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

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

3.3.2021 za mesiac (od 
972) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať odborné, liečebné, 
rehabilitačné výkony na úseku liečebnej telesnej výchovy, 
fyzikálnej terapie, vodoliečby v súlade s liečebným poriadkom ako 
aj najnovšími poznatkami odboru.
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Hlavný kontrolór 
obce (1)

Obec Sútor(Sútor 34, 
Sútor, 98001)

Gabriel Lakatoš (tel.: 
+421904868251)

25.3.2021 za mesiac (od 
450)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Vykonáva kontrolu:  
  
• 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,  
  
Preveruje:  
• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,  
• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

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.

Hlavný účtovník 
(1)

Obec Uzovská 
Panica(Uzovská 
Panica, 98022)

(tel.: +421475696141, e-mail: 
ocuuzpanica@rsnet.sk)

29.3.2021 za mesiac (od 
692) Úplné stredné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie účtovníctva  v súlade s platnou 
legistatívou
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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 
623)

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 
739)

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.

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 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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 
1365) 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
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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 
2511,6) 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 
2511,6) 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 
2511,6) 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

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
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Manažér 
obchodnej 
skupiny (2)

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

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

29.12.2020 za mesiac (od 
1550) 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 
pobočky 
(Rimavská 
Sobota) (1)

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

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

22.3.2021 za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie tímu existujúcich pracovníkov na 
pobočke  
- adaptácia, vedenie a motivácia pracovníkov  
- monitoring a zodpovednosť za výsledky skupiny  
- vedenie porád a podpora pracovníkov  
- nábor a výber pracovníkov na pobočku  
- nástup ihneď alebo dohodou

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.

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

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

24.3.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stavba podzemných pivníc  

Vyžaduje sa stredné odborné vzdelanie v odbore "murár"

Mäsiar (1) AGROTRADE, spol. s 
r.o.(Družstevná 354/, 
Ve ký Blh, 98022)

Ing. Zsolt Simon - vedúci výroby 
(tel.: +421905202996, e-mail: 
zsolt.simi@gmail.com)

5.1.2021 za hodinu (od 
3,85)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykosťovanie jatočných tiel, kuchynská 
úprava mäsa, balenie
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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)

8.2.2021 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.

Odborný 
administratívny 
asistent (1)

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

Eva Ríziková (tel.: 
+421072851512, e-mail: 
rizikova@centex.sk)

16.3.2021 za mesiac (od 
739) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 14.05.2021 ; Prijímanie a evidovanie objednávok, 
vyhodnocovanie faktúr, komunikácia s klientom, tlmočenie pri 
rokovaniach.
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Odborný referent 
pre rozvoj 
regiónu - 
"odborník 
junior" (1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 
74/2, Hnúšťa, 98001)

Martina Stejskalová (, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

12.3.2021 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; - tvorba, zber, spracovávanie a 
aktualizácia dát dôležitých pre rozvoj regiónu – NRO Rimavská 
Sobota,  
- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, 
granty, nenávratné finančné výpomoci pre obce v oprávnenom 
území, vrátane ich implementácie,  
-  spolupráca s ostatnými oddeleniami žiadate a pri príprave a 
vypracovaní projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, 
nenávratné finančné výpomoci pre žiadate a, vrátane spolupráce 
pri ich implementácii,  
- komunikácia a spolupráca so subjektmi NRO Rimavská Sobota 
zapojenými do regionálneho rozvoja,  
- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho 
rozvoja  
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s 
nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
• motivačný list,  
• profesijný štruktúrovaný životopis,   
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),  
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,  
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(nie starší ako jeden mesiac),   
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt,  
najneskôr do 12. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej 
pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE 
– „odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj regiónu - 
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, 
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Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.  
  
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred 
výberovou komisiou.  
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú 
pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  
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Odborný referent 
pre rozvoj 
regiónu pre 
Komunitný plán 
sociálnych služieb 
(1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 
74/2, Hnúšťa, 98001)

Martina Stejskalová (, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

12.3.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; - príprava, aktualizácia, hodnotenie 
strategických dokumentov mesta s dôrazom na miestny a 
regionálny rozvoj, primárne Programu hospodárskeho rozvoja 
mesta,  
- vytváranie strategických dokumentov s dôrazom na miestny a 
regionálny rozvoj primárne Programu hospodárskeho rozvoja 
mesta,  
- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, 
granty, nenávratné finančné výpomoci pre obce v oprávnenom 
území, vrátane ich implementácie,  
- spolupráca s ostatnými oddeleniami mesta pri príprave a 
vypracovaní projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, 
nenávratné finančné výpomoci pre žiadate a, vrátane spolupráce 
pri ich implementácii,  
- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho 
rozvoja.  
  
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s 
nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
• motivačný list,  
• profesijný štruktúrovaný životopis,   
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),  
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,  
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(nie starší ako jeden mesiac),   
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt  
najneskôr do 12. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej 
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pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE 
– „odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj regiónu v 
oblasti Programu hospodárskeho rozvoja mesta - NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 
Hnúšťa.  
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred 
výberovou komisiou.  
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú 
pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  
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Odborný referent 
pre rozvoj 
regiónu v oblasti 
Programu 
hospodárskeho 
rozvoja mesta (1)

Mesto 
Hnúšťa(Francisciho 
74/2, Hnúšťa, 98001)

Martina Stejskalová (, e-mail: 
stejskalova@hnusta.org)

12.3.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.05.2021 ; príprava, aktualizácia, hodnotenie 
strategických dokumentov mesta s dôrazom na miestny a 
regionálny rozvoj, primárne Programu hospodárskeho rozvoja 
mesta,  
- vytváranie strategických dokumentov s dôrazom na miestny a 
regionálny rozvoj primárne Programu hospodárskeho rozvoja 
mesta,  
- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, 
granty, nenávratné finančné výpomoci pre obce v oprávnenom 
území, vrátane ich implementácie,  
- spolupráca s ostatnými oddeleniami mesta pri príprave a 
vypracovaní projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, 
nenávratné finančné výpomoci pre žiadate a, vrátane spolupráce 
pri ich implementácii,  
- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho 
rozvoja.  
  
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s 
nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
• motivačný list,  
• profesijný štruktúrovaný životopis,   
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),  
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,  
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu,  
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely 
výberového konania pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016   
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
vo nom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(nie starší ako jeden mesiac),   
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a 
telefonický kontakt  
najneskôr do 12. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej 
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pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE 
– „odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj regiónu v 
oblasti Programu hospodárskeho rozvoja mesta - NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 
Hnúšťa.  
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred 
výberovou komisiou.  
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú 
pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  

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 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Osobné stretnutie so zamestnávate om je 

potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0903 551 931.

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 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri kontrolách požianych 
zariadení

Pomocný pekár 
(1)

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

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

23.2.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárenských výrobkov.

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (2)

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

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

9.2.2021 za mesiac (od 
632)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na píle. Vkladanie a 
odoberanie materiálov do strojného zariadenia, vykonávanie 
pomocných prác vo výrobe, spracovanie a ukladanie dreva.
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Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (1)

Ing. Radovan Vološčuk 
- ALWO(Budovate ov 
34, Hnúšťa, 98101)

Jana Fusková (tel.: 
+421951294614, e-mail: 
fuskazv@gmail.com)

2.3.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vyzdvihovanie a sadenie stromkov-
sadeníc,  
- vyžínanie burín,  
- vyžínanie a vypi ovanie nežiadúcich drevín ,  
- vypi ovanie trás pre lesné cesty,  
- uhadzovanie haluziny po ťažbe,  
- výroba palivového dreva,  
- značenie trás.

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

Pomocný 
robotník pri 
stavbe 
podzemných 
pivníc (2)

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

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

24.3.2021 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri stavbe podzemných 
pivníc

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

1.4.2021 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.

15



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
10.04.2021

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 12.04.2021 o 
08:18

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

22.3.2021 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej 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  
  
Práca spočíva v servisovaní existujúcich klientov, komunikáciu s 
novými klientami a administratívna činnosť spojená s touto prácou 
- excel, word, kontrola platieb, nahlasovanie poistných udalosti...   
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
agenturnakancelaria@gmail.com  
Do predmetu prosím uviesť miesto výkonu práce. Ponuka platná do 
zmazania. Deň nástupu dohodou.

Pracovník v 
potravinárstve / 
Obsluha 
strojného 
zariadenia na 
výrobu potravín 
(2)

MARKOS, spol. s 
r.o.(Čerenčianska cesta, 
Rimavská Sobota 1, 
97901)

Ing. Štefan Kovács, konate  (tel.: 
+421903549042, e-mail: 
info@markossro.sk)

2.12.2020 za mesiac (od 
580)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v potravinárskom priemysle.  
Obsluha stroja v potravinárstve  na výrobu rastlinných extraktov 
(silice).  

16



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
10.04.2021

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 12.04.2021 o 
08:18

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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)

8.2.2021 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.

Profesionálny 
rodič (2)

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

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

18.3.2021 za mesiac (od 
1150)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2021 ; Starostlivosť o zverené dieťa v 

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

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

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

31.3.2021 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Psychológ v 
rámci projektu 
NP DEI III (2)

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

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

8.1.2021 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

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

Eva Duda (tel.: +421456949023, e-
mail: agrarland@combin.sk)

7.4.2021 za mesiac (od 
800)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie predaja výrobkov z 
pojazdnej predajne  
- vyh adávanie potenciálnych miest na predaj  
- manažovanie a plánovanie predaja počas pracovného týždňa a cez 
víkendy  
- zodpovednosť za chod pojazdnej predajne  
- 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

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 
971,88)

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.

Sociálny 
pracovník (1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(Partizánska 
861/2, Klenovec, 98055)

PhDr. Katarína Zamborová (tel.: 
+4210475484102, e-mail: 
zamborova.ddadss@azet.sk)

18.1.2021 za mesiac (od 
750) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatná sociálna práca  
vo ný čas PSS  
tvorba IP
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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)

2.3.2021 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 (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)

2.3.2021 za mesiac (od 
802) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -Vykonávanie sociálnej práce v 
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
opatrení SPOD a SK  
-vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 
zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností 
rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou  
-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia 
plánu sociálnej práce a dieťaťom a jeho rodinou alebo náhradnou 
rodinou  
-vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie 
ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného  
-účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov  
-spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti dieťaťa a ďalšie činnosti sociálnej práce v CDR
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Sociálny 
pracovník v 
rámci projektu 
NP DEI III (1)

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

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

18.3.2021 za mesiac (od 
950) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Katalóg pracovných činností s prevahou 
duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 
341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácie 
programov  pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a 
jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v CDR na 
základe resocializačného plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou, 
ktorý je realizovaný v spolupráci s UPSVaR.

Stavbyvedúci / 
Stavebný dozor 
(3)

KLASTER s. r. 
o.(Školská 3818, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Kristína Czikó (tel.: 
+421950834134, fax: 0950834134, 
e-mail: kristina.cziko@haly-
konstrukcie.sk)

22.3.2021 za mesiac (od 
1400) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; – organizovanie, riadenie a koordinácia 
výstavby pod a schválenej projektovej, rozpočtovej a výrobnej 
prípravy  
– zabezpečovanie dodržiavania časového harmonogramu stavby  
– koordinácia zamestnancov  
– vedenia stavebného denníka  
– zostavovanie mesačných a týždenných plánov stavby  
– dodržiavanie BOZP a OOPP  
– plnenie ostatných úloh pod a pokynov nadriadeného

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

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.
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Vedúci 
obchodného 
oddelenia (1)

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

Zuzana Nôtová (tel.: 
+421911325571, fax: 
+0475811868, e-mail: 
personalistika@koro.sk)

31.3.2021 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  
- starostlivosť o k účových obchodných partnerov  
- vyh adávanie nových obchodných príležitostí  
- podporná obchodná činnosť (osobná, telefonická a elektronická 
komunikácia)  
- optimalizácia predajného sortimentu u jednotlivých obchodných 
partnerov  
- vedenie a motivovanie obchodného tímu, zvyšovanie 
profesionality a výkonu obchodných zástupcov a pod.  
  
Zamestnanecké výhody, benefity:  
- služobné auto  
- služobný notebook  
- služobný mobil  
- služobný automobil   
- motivačné mzdové ohodnotenie naviazané na výsledky 
obchodného tímu  
- možnosť kariérneho rastu a osobného rozvoja  
- práca v mladom a príjemnom kolektíve, v stabilnej a dynamicky 
sa rozvíjajúcej firme s dlhoročnou tradíciou na trhu

Vodič (1) DETOX s.r.o.(Košická 
cesta  2923, Rimavská 
Sobota, 97901)

Milan Varinský (tel.: 
+421908989974, e-mail: 
milan.varinsky@detox.sk)

26.3.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha prideleného vozidla,   
- plnenie prepravných úloh pod a zadania,   
- starostlivosť o pridelené vozidlo,   
- vykonávanie nakládok a vykládok,   
- denná vnútroštátna preprava.

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.
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Vodič kamiónu - 
cisterna (4)

EUROSPEDA 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Ľuboslava Kankulová (tel.: 
+421905700972, e-mail: 
luboslava.kankulova@eurospeda.
eu)

11.3.2021 za mesiac (od 
739)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy 
- cisterna (aj nebezpečné látky, tzv. ADR produkty). Vodič začína 
aj končí svoju prácu v Rimavskej Sobote.

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

Vodoinštalatér 
(1) banet s. r. o.(Červenej 

armády 91, Ve ký Blh, 
98022)

p. Kovácsová (tel.: 
+421903952847, e-mail: 
sekretariat@banet.sk)

25.2.2021 za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie pracovného prostredia pred 
začatím prác, čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie 
návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych 
zariadení, vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh, 
opracovávanie trúbok rezaním, ohýbaním, zváraním a 
vyrezávaním závitov, montovanie, demontovanie a vykonávanie 
údržby vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích 
rozvodov a zariadení, vykonávanie skúšok tesnosti a tlaku pod a 
platných noriem.
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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 na adresu  Centra 
vo ného času RELAX.  

Vychovávate - 
CDR Jesenské (1)

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

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

1.4.2021 za mesiac (od 
980)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca v nepretržitej prevádzke,   
- kompletná starostlivosť o deti  
- zabezpečiť školskú prípravu detí  
- zabezpečiť  zdravotnú starostlivosť detí  
- zabezpečiť deťom vo no časové aktivity  
- viesť spisovú dokumentáciu o deťoch  
- prehlbovať manuálne a pracovné zručnosti detí pri domácich 
prácach ako je varenie, upratovanie,  
- rozvíjať morálne a mravné cítenie detí využívaním individuálneho 
prístupu k dieťaťu, preferovať tímovú spoluprácu

Všeobecný lekár 
(1)

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

Ladislav Barta (tel.: 
+421918132996, e-mail: 
blaco@seznam.cz)

3.3.2021 za mesiac (od 
650) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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. 
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Zvárač (1) ROLLER, spol. s 
r.o.(Po ná 328/4 , 
Jesenské, 98002)

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

21.12.2020 za hodinu (od 
3,9)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

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)

12.1.2021 za mesiac (od 
739)

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

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

Šička (6) NEXTPACK 
AUTOMOTIVE, 
s.r.o.(Malohontská 59/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

p. Vašková (tel.: +421908111190, 
e-mail: info@pospol.sk)

22.1.2021 za mesiac (od 
645)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Špecialista v 
rastlinnej výrobe 
- agronóm (1)

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

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

30.11.2020 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Agronomická činnosť, hodnotenie stavu 
kultúrnych porastov, odoberanie vzorky pôdy, označovanie 
osivárskych plôch porastov, kontrola prác.
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Štátny radca - 
odborník (2)

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky(Mlynská 2/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

26.3.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Profil uchádzača:  
- vek 18-65 rokov  
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  
- ovládanie štátneho jazyka  
- bezúhonnosť  
Náplň práce - koordinovanie činnosti v rámci Národného projektu 
"Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií 
súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít".  
  
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania s 
požadovanými dokumentmi v listinnej podobe je do 01.04.2021 na 
adresu:   
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia personálnych a 
sociálnych činností, osobný úrad, Pribinova 2, 812 72  Bratislava.  
V elektronickej podobe na adresu: https://open.slovensko.sk/vk.  
  
Zoznam požadovaných dokladov spolu s ďalšími informáciami 
nájdete na:  
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/29376  
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