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Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

Administratívny
pracovník (1)

Ján Muránsky J.M.D.(Hlavná 12,
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.:
+421905813377, e-mail:
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník. Príprava a
kompletizácia dokladov k fakturácii, poštová agenda a ostatné
administratívne činnosti.

Administratívny
pracovník v
advokátskej
kancelárii (1)

JUDr. Andrea
Andrášiová(B. Bartóka
12, Rimavská Sobota,
97901)

Andrea Gombárová (tel.:
+421918584554, e-mail:
kancelaria2rs@gmail.com)

13.1.2022

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: 01.03.2022 ; Asistentská činnosť v oblasti práva,
evidencia a vybavovanie poštových zásielok, evidencia, vedenie a
aktualizácia spisovej dokumentácie, príprava podkladov na súd.
Termín osobného pohovoru je potrebné si dohodnúť vopred
telefonicky. Záujemcovia môžu volať v pracovných dňoch do 16:00
hod.

Administratívny
pracovník v
zdravotníctve (3)

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

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

17.6.2021

za mesiac (od
1365)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.
Práce s Nemocničným informačným systémom.
Kódovanie - DRG.
Požadované vzdelanie - VŠ II. stupňa v odbore VŠEOBECNÉ
LEKÁRSTVO

Administratívny
pracovník vo
výrobe (1)

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

Ing. Zuzana Sivičeková (tel.:
+421918501213)

19.10.2021

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

1

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
Názov profesie
(počet miest)

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

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; Komplexná asistencia nadriadenému.
Organizovanie obchodných a osobných stretnutí nadriadeného.
Príprava podkladov pre obchodné stretnutia a rokovania.
Samostatná komunikácia so zákazníkmi okrem iného v anglickom
jazyku, resp. nemeckom jazyku (mailom, telefonicky aj osobne).
Vybavovanie požiadaviek zadávaných nadriadeným.

Asistent
generálnej
manažérky (1)

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

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

23.12.2021

za mesiac (od
900)

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

aspoň 1
rok

Cukrár/ka (1)

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

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

15.11.2021

za mesiac (od
623)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

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.: 0903966706,
e-mail:
marcel.vransky@os.allianz.sk)

14.12.2021

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 front office a online
- Budovanie obchodných partnerstiev
- Servis prideleného portfólia klientov
- Likvidácia škodových udalostí
- Digitalizácia parametrov a štatistika
- Hypotekárne poradenstvo
- DSS poradenstvo
- Stratégia zhodnotenia fin. prostriedkov
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, Torna a
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Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov
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PROJEKTANT
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Kontakt u zamestn.

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

20.9.2021

za mesiac (od
972)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávať odborné, liečebné,
rehabilitačné výkony na úseku špecializovanej rehabilitačnej
nemocnice FBLR pre CMP.

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

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

6.8.2021

za mesiac (od
623)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie konštrukcií pozemných stavieb,
alebo technických zariadení budov, alebo požiarno-bezpečnostného
riešenia stavieb a zameriavanie skutkových stavov stavieb.

Kaderník /
barber (1)

Renáta Kureková R.K.ŠTÚDIO(B.
Bartóka 6/, Rimavská
Sobota, 97901)

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

11.5.2021

za mesiac (od
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ;

Klampiar (3)

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

(, fax: 0950834134, e-mail:
kristina.cziko@halykonstrukcie.sk)

29.11.2021

za mesiac (od
1100)

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)

24.5.2021

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM
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(od-do)

10.1.2022

za mesiac (od
1000)

Požadované
vzdelanie

Požad.
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Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

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.

Komunitný
pracovník (1)

Občianske združenie
Klub rómskych
aktivistov na SR(Š. M.
Daxnera 906, Hnúšťa 1,
98101)

Mgr. Mária Demeová (tel.:
+421948189131, e-mail:
komunitnecentrumhnusta@gmail.
com)

15.11.2021

za mesiac (od
939)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Konštruktér (1)

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

Ing. Ladislav Klement, výrobno technický riadite (tel.:
+421905802934, +421475811793,
e-mail: klement@roller.sk)

6.10.2021

za mesiac (od
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Konštruktér v strojárenskej výrobe.
Tvorba konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenie výkresovej
dokumentácie a návrhov pre potreby výroby pod a pokynov
nadriadeného.

Kuchár (1)

LAMATA, s.r.o.(P.
Hostinského 3 ,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Ladislav Bolyky (tel.:
+421903778754, e-mail:
lamata@centrum.sk)

3.8.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni

4

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výberové konanie sa uskutoční v sídle
zamestnávate a 29.11.2021 v čase od 9:00 do 10:00 hod.
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Kuchár (1)

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

PhDr. Alexandra Kováčová (tel.:
+421475618278, e-mail:
kovacovaa@tauris.sk)

8.9.2021

Kuchár v
školskej jedálni
(1)

Základná škola Š. M.
Daxnera(Dr. V.
Clementisa 1857/13,
Rimavská Sobota,
97901)

Marta Trochová, vedúca školskej
jedálne (tel.: +421475625764, email:
skola.zsdaxnerars@outlook.sk)

26.10.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni pri počte cca
400-450 stravníkov. Príprava jedál, mäsových a múčnych....

Kuchár/ka (1)

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

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

13.1.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; -pripravovanie všetkých ponúkaných jedál
(hlavné jedlá, polievky, šaláty, diéty, dressingy, oblohy)
-zodpovednosť za kvalitu všetkých pripravovaných pokrmov
-zodpovednosť za dodržiavanie presne stanovených postupov
prípravy jedál
-podie anie sa na príprave jedálneho lístka v spolupráci s
asistentom výživy
-vykonávanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál pod a
pokynov nadriadeného
-zodpovednosť za príručný sklad, sledovanie správnych skladových
zásob základných surovín vo všetkých skladoch
-zodpovedá za výdaj materiálových a tovarových zásob z
príručného skladu
-dodržiavanie správnej kvality hotových jedál
-rozde ovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie pod a
stanoveného počtu z oddelení
-zodpovednosť za používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a
vybavenie
-dodržiavanie predpísaných termínov na výdaj stravy a
aranžovanie pripravovaných pokrmov
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Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje výrobu jedál na základe
vopred zostaveného jedálneho lístka. Dáva podnety na skladbu
jedálneho lístka. Zodpovedá za príjem tovaru s náležitosťami na
HACCP na pracovnej zmene. Pripravuje pokrmy pod a kalkulácií
a pracovného postupu. Delí a porciuje jednotlivé suroviny pod a
určeného počtu. Dodržiava potrebný čas na výdaj stravy a eviduje
teploty pokrmov v teplom a studenom pulte. Dohliada na správnosť
receptúr a dáva podnety na úpravu receptúr....
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Lekár (5)

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

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

6.12.2021

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

Lekár bez
špecializácie (1)

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

P. Trnavská (tel.: +421949352939)

23.11.2021

za mesiac (od
1800)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce:
- Jesenského 102, Hnúšťa,
- Námestie Janka Francisciho 372, Hnúšťa (budova polikliniky)

Masér (1)

Renáta Kureková R.K.ŠTÚDIO(B.
Bartóka 6/, Rimavská
Sobota, 97901)

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

5.10.2021

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Montážny
pracovník (2)

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

(, fax: 0950834134, e-mail:
kristina.cziko@halykonstrukcie.sk)

29.11.2021

za hodinu (od
5)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Murár - majster
(1)

Expresstav spol. s
r.o.(Sobôtka 34,
Rimavská Sobota,
97901)

(, e-mail:
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár. Stavebná činnosť - priamo na
stavbách + riadenie ostatných prác.

Murár - stavebné
práce (5)

Victor Capital
s.r.o.(Konvalinková
2585/1, Rimavská
Sobota, 97901)

Alexandra Sendreiová (tel.:
+421948577901, fax: 0915814934,
e-mail:
victorcapital.sk@gmail.com)

3.12.2021

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Mäsiar, údenár
(10)

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

personálne oddelenie (tel.:
+421475618278, e-mail:
kovacovaa@tauris.sk)

19.8.2021

za mesiac (od
890)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v procese kostenia a
rozrábania mäsa na rozrábke, ktoré mu zadá majster, alebo vedúci
rozrábky, príprava, porcovanie a kockovanie mäsa , kostenie
kolien, hláv a návratiek, úprava delených mias pre výsek pod a
katalógu opracovania mäsa.

Mäsiar, údenár,
vykosťovač, po
(1)

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

Žiadosť so životopisom môžete
zasielať na uvedenú email. adresu.
(, e-mail: zsolt.simi@gmail.com)

7.1.2022

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykosťovanie, údenie, porážanie,
mäsiarske práce.
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aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné - murárske práce.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Obchodný
zástupca pre
predaj
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

8.2.2021

za mesiac (od
800)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prodej zemědělských strojů a náhradních
dílů.
Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo
práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemědělství? Hledáte férový
přístup, kariérní růst, odpovídající finanční ohodnocení a
dynamický tým spolupracovníků?
Odpověděli jste si alespoň na některé z těchto otázek? Potom
věříme, že by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!
BISO Schrattenecker - cíl naší společnosti v České republice a na
Slovensku
Jsme přímé zastoupení výrobce bezkonkurenčních žacích lišt BISO
a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.
Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je založena
na profesionálním přístupu obchodních zástupců, dílařů a
především silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci
mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíčová. Jde především o
takové poradenství naším zákazníků, abychom jim pomohli s
růstem, inovacemi a představovali férového partnera do dalších let.
Naše zásady pro výběr pracovníků:
Hledáme pracovníky, kteří mají zemědělství v krvi. Práce se stroji
a lidmi je baví a jsou připraveni řešit každodenní provozní
problémy, ale také speciální výzvy, které se při naší činnosti
objevují. Práce v zemědělství Vás prostě musí bavit!
Předpokladem je dlouhodobá spolupráce a oboustranný zájem o
rozvoj v dané činnosti.
Máme zájem o vybudování nadstandardních vztahů mezi
zaměstnancem a naší společností tak, aby se na nás mohl pracovník
vždy spolehnout, cítil oporu a našel ve spolupracovnících druhou
rodinu.
Samozřejmostí je samostatnost, aktivní přístup k zákazníkům,
spolehlivost a odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Důležitá je
loajalita naší společnosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

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

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

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

16.12.2021

za mesiac (od
650)

Stredné odborné
vzdelanie

Obsluha
strojného
zariadenia
plničky,
etiketovačky, (1)

MARKOS, spol. s
r.o.(Čerenčianska cesta
1946, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Stefan Kovacs (tel.:
+421903549042, e-mail:
info@markossro.sk)

27.11.2021

za mesiac (od
850)

Stredné odborné
vzdelanie

8

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; obrábanie kovov na frézach, CNC frézach,
strojné obrábanie povrchov, dier vŕtaním a vyvrtávaním, rezanie
závitov, vystružovanie a frézovanie rôznych tvarov súčiastok z
rôznych druhov materiálov, znalosť čítania technickej
dokumentácie vítaná
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha strojov a zariadení, vedenie
skladu

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

Pedikér (1)

Renáta Kureková R.K.ŠTÚDIO(B.
Bartóka 6/, Rimavská
Sobota, 97901)

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

11.5.2021

za mesiac (od
646)

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

Pekár (1)

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

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

15.11.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Pekár (1)

Július Mihályi(Po ná
201, Jesenské, 98002)

Alžbeta Bődová (tel.:
+421475698174, e-mail:
pekaren@pekarenmihalyi.sk)

26.8.2021

za mesiac (od
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pekár. Obsluha strojov a zariadení,
manipulácia s bremenami.

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárenských výrobkov.

Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.

Pomocný
pracovník v
drevovýrobe (1)

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
646)

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.

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (1)

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

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

25.8.2021

za mesiac (od
623)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, predpríprava surovín pre
kuchára, výpomoc kuchárovi.

Pracovník
expedície tovaru Expedient (4)

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

personálne oddelenie (tel.:
+421475618278, e-mail:
sivicekova@tauris.sk)

17.8.2021

za hodinu (od
3,58)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykladanie a nakladanie tovaru.

Pracovník v
drevospacujúcej
výrobe (1)

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

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

14.4.2021

za hodinu (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s drevárskymi strojmi v
drevospacujúcej výrobe.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Pracovník v
živočíšnej výrobe
(1)

AGROTERRA, spol. s
r.o.(Hubovo 88/, 98050)

Kontakt u zamestn.

Ing. Zuzana Nováková asistentka riadite a (tel.:
+421945507381, e-mail:
agroterra@pobox.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

10.1.2022

za mesiac (od
900)

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

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie, dojenie, starostlivosť o ovce,
chov jahniat, drobné opravy, upratovanie priestorov, údržba
dojárne, pasenie
Znalosť maďarského jazyka - výhodou
Strojnícky preukaz - výhodou
Stretnutie so zamestnávate om je potrebné vopred telefonicky
dohodnúť.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Predajca
náhradných
dielov
po nohospodársk
ej techniky (1)

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

Kontakt u zamestn.

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

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

8.2.2021

za mesiac (od
650)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 1
rok

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

11

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

Vyžadujeme slušné, vstřícné a odpovědné vystupování.
Počítáme se zájmem o další vzdělávání formou školení interních,
externích a samostudia.
Očekáváme dynamickou týmovou spolupráci a chuť spolupracovat
v rámci naší sítě středisek.
Pro výběr našich pracovníků nehraje roli věk ani nic jiného. Vše
posuzujeme pouze podle toho, jaké kvality dokáže společnosti
pracovník nabídnout.
Co můžete očekávat z naší strany?
Perspektivní a dlouhodobé zaměstnání v zavedené společnosti,
která udává směr v oblasti sklizňové techniky.
Práci ve zkušeném týmu lidí z několika středisek a krajů. Vždy se
najde někdo, kdo Vám rád poradí.
Zajímavé platové ohodnocení. Možnost přímého jednání ohledně
platů s jednatelem - aneb kvalitní práce, odpovídající plat.
Úvodní zaškolení, pravidelné školení jak technická, tak obchodní.
Nemáte žádné zkušenosti? Nabízíme i program pro zaškolení
studentů.
Dle pracovní pozice benefity jako služební automobil, mobilní
telefon, notebook.
Další firemní výhody - pracovní oblečení, večírky, celofiremní
exkurze a další.
Predavač textilu
a detského
sortimentu (1)

Jana Čemanová(Hlavné
námestie 3311 ,
Rimavská Sobota,
97901)

Životopis s fotkou posielať na
email. vybraný uchádzač bude
pozvaný na osobný pohovor. (, email: vpmrs29@gmail.com)

13.1.2022

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Predavačka v
potravinách (1)

DEMOLTA s.r.o.(B.
Bartóka 10, Rimavská
Sobota, 97901)

p. Molnárová (tel.:
+421911116633, e-mail:
potravinydemolta@gmail.com)

8.10.2021

za hodinu (od
4,3)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

12

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj textilu a detského sortimentu.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavačka v obchode s potravinami.
Komunikácia so zákazníkom, dokladanie tovaru a práca s
pokladňou.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

Prípravár
stavieb, manažér
pre súťaže ÚVO
(1)

Expresstav spol. s
r.o.(Sobôtka 34,
Rimavská Sobota,
97901)

(, e-mail:
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021

za mesiac (od
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravár stavieb, manažér pre súťaže
ÚVO. Príprava materiálov na stavby. Zabezpečenie chodu stavieb z
materiál. strany. Príprava súťažných podkladov pre nové zákazky.

Psychológ v CDR
Rimavská Sobota
(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)

12.1.2022

za mesiac (od
976,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; 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,
ktorý je vypracovaný v spolupráci s UPSVR a to najmä:
- 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

13

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

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

12.1.2022

za mesiac (od
976,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; 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 NP
Podpora DEI NS
III. podaktivita
1.2.1 (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)

12.1.2022

za mesiac (od
976,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; 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
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Údaje k
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(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Referent/ka
stavebného úradu
(2)

Mesto Rimavská
Sobota(Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Július Szabó (tel.:
+421475604685, e-mail:
julius.szabo@rimavskasobota.sk)

30.11.2021

(-)

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

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; Výkon správy na úseku stavbeného
poriadku na úrovni mesta, rozhodovacia činnosť stavebného úradu
I. stupňa na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
v súlade so zámermi územného plánu mesta, procesné úkony v
správnom konaní, príprava podkladov pre agendu prenesenej
štátnej správy, dozor nad dododržiavaním ustanovení zákona o
úzmenom plánovaní v stavebnom poriadku, zabezpečovanie
výkonu štátneho stavebného doh adu, vedenie územného konania a
územného rozhodnutia, vedenie stavebného konania, vydávanie
stavebných povolení na stavby a ich zmeny, vedenie kolaudačných
konaní, vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, ktoré
vyžadovali povolenie, povo ovanie zmien v užívaní stavby.
Predpokladaný temrín nástupu je 1.2.2022 , ale závisí od vzájomnej
dohody.
Kompleté informácie nájdete na web stránke mesta Rimavská
Sobota:
https://www.rimavskasobota.sk/?
program=51&module_action__0__id_ci=372469

Riadite MŠ s
VJM (1)

Obec Gortva(Gortva
136/, 98002)

Gejza Balog, starosta (tel.:
+421908100461, e-mail:
obecgortva@hotmail.com)

9.9.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadujú sa kvalifikačné predpoklady
pod a §10-12 zákona NR SR č, 138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch. Absolvovanie 1. atestácie alebo jej
náhrady.
Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania,
profesijný životopis, doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii
(overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, čestné
prehlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o telesnej a
duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, návrh
koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu max. 3 str, písomný
súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účel
výberového konania.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej nápisom
" VÝBEROVÉ KONANIE - MŠ s VJM - ÓVODA Gortva č. 136 NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad Gortva č. 138, 980 02
Jesenské.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
Názov profesie
(počet miest)

Riadite
Technických
služieb mesta
Hnúšťa (1)

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

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

23.12.2021

(-)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

16

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: 01.03.2022 ; Náplň práce- tvorba stratégie
riadenia udských zdrojov (personálna oblasť vrátane
odmeňovania) u zamestnávate a, zodpovednosť za činnosti týkajúce
sa predaja, riadenie hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym
majetkom, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a
realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy, tvorba,
aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov
v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo
finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, koordinačná
a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov
Európskej únie a iných verejných zdrojov, koncepčná a analytická
práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy
väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
Funkčný plat v rozmedzí 1109,00€ - 1277,50€ + možnosť osobného
príplatku až do výšky 1000.-€.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (odporúčané v niektorej z
oblastí predmetu činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa príspevkovej organizácie, alebo z oblasti vyššie uvedenej náplne
práce riadite a technických služieb)
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
verejnej správy a samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení, právnych predpisov v oblasti: odpady a odpadové
hospodárstvo, správa pozemných komunikácii, pohrebníctvo,
• organizačné a manažérske schopnosti,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie,
• samostatnosť, spo ahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné
zručnosti,

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
Názov profesie
(počet miest)
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(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

• zvládanie záťažových situácií,
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú
prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami
(originál alebo úradne overená kópia):
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby
dosiahnutej požadovanej praxe v riadiacej funkcii,
• motivačný list,
• doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
• 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),
ktorý je podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a
telefonický kontakt najneskôr do 31. januára 2022 (rozhoduje
dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s
označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riadite technických
služieb“ 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.
Viac informácií nájdete na: https://mesto.hnusta.sk/
Rádiologický
technik (1)

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

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

14.5.2021

za mesiac (od
900)

Vyššie odborné
vzdelanie

Rádiológ - Dg
s.r.o (1)

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

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

19.10.2021

za mesiac (od
3000)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

17

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na RTG respektívne na MR
pracovisku
aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na RTG a USG pracovisku

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
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Názov profesie
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Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

SENIOR
PROJEKTANT
(1)

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

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

6.8.2021

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Sestra v
komunite (1)

ADOS MEDICUS,
s.r.o.(L. Svobodu 17 ,
Rimavská Sobota,
97901)

PhDr. Gabriela Sojková (tel.:
+421905399473, e-mail:
adosmedicus@gmail.com)

9.7.2021

za mesiac (od
950)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie chorých v domácnosti
Podmienky zamestnávate a:
- úplné stredné odborné vzdelanie - sestra (nie zdravotnícky
asistent)
alebo
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovate stvo
Maďarský jazyk je výhodou (nie je podmienkou)
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.

Skladník (1)

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

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, fax:
+0475811868, e-mail:
personalistika@koro.sk)

4.1.2022

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Sociálny pedagóg
(1)

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

Mgr. Jana Cikraiová, riadite ka
školy (tel.: +421905716503, email: zs1hnusta@gmail.com)

24.8.2021

za mesiac (od
532,25)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem surovín a obalov
- uskladnenie surovín a obalov do príslušných skladov
- udržiavanie poriadku v skladových zásobách
- udržiavanie poriadku v skladoch, sanitácia skladových priestorov
- spolupráca pri mesačnej inventúre skladových zásob
aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupráca s triednymi učite mi, výchovno
- vzdelávacími inštitúciami, odborné činnosti s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovený pracovný čas
v hodinách za týždeň 18.75

Sociálny
pracovník (1)

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

(tel.: +421475696516, e-mail:
gabriela.hegedusova@dssfemina.s
k)

8.11.2021

za mesiac (od
810)

18

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Uchádzači môžu kontaktovať
zamestnávate a telefonicky, alebo zaslať životopis emailov.
V prípade, že sa prihási väčší počet uchádzačov, títo budú pozvaní
na výberové konanie ku zamestnávate ovi.

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
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Upratovačka
spoločných
priestorov v
bytových domoch
(1)

GREEVA - RS
s.r.o.(Hnúšťa , 98101)

Jozef Grendel (tel.:
+421908340350, e-mail:
greeva@zoznam.sk)

30.7.2021

za mesiac (od
323)

Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných priestorov
bytových domov a komerčných priestorov v meste Hnúšťa.

Učite 2. stupňa
ZŠ - aprobácia
fyzika,
matematika,
chémia, geografia
(1)

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

Mgr. Vladimír Palkovič, riadite
školy (tel.: +421475696115, email: zstvrch@gmail.com)

15.12.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učite pre 2. stupeň ZŠ, aprobácia
Matematika, Fyzika, Geografia, Chémia v kombinácii s iným
vyučovacím predmetom

Učite : etická
výchovaobčianska
náuka/technika
(1)

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

Mgr. Miroslava Gombalováriadite ka školy (tel.:
+421911298447, e-mail:
sekretariat@zsjesenske.sk)

18.11.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vzdelávanie žiakov II. stupňa pod a
uvedených vyučovacích predmetov.

Učite :
matematikafyzika/chémia (1)

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

Mgr. Miroslava Gombalováriadite ka školy (tel.:
+421911298447, e-mail:
sekretariat@zsjesenske.sk)

18.11.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vzdelávanie žiakov II. stupňa pod a
uvedených vyučovacích predmetov.

Učite odborných
predmetovstavebné odbory
(1)

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

Agáta Háková- asistentka
riadite a (tel.: +421475812011, email: info@sosos.sk)

17.12.2021

za mesiac (-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; Výučba odborných predmetovstavebné odbory, teoretické vyučovanie.

Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa, študijný odbor a Kód klasifikácia odborov vzdelania: pod a zákona č. 317/2009 Z.z. ,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
Názov profesie
(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

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

Vodič
nákladného
motorového
vozidla (3)

Ján Muránsky J.M.D.(Hlavná 12,
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.:
+421905813377, e-mail:
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021

za mesiac (od
800)

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

Vodič
nákladného
vozidla - rozvoz
tovaru (1)

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

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, fax:
+0475811868, e-mail:
personalistika@koro.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

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.

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozvoz potravinárskeho tovaru do
ve koskladov (Kaufland, Lidl, Tesco)
- pracuje sa každý druhý deň (3 dni v týždni)

Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022

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

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávate (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Výkonný
riadite /výkonná
riadite ka
obchodnej
spoločnosti
Mestská bytová
správa, s.r.o. (1)

Mestská bytová správa,
s.r.o.(Tržná 2,
Rim.Sobota, 97901)

(tel.: +421475604612, e-mail:
janka.sobekova@rimavskasobota.
sk)

13.12.2021

(-)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: 01.03.2022 ; • riadenie spoločnosti, ktorá vykonáva
správu bytov, nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta
Rimavská Sobota, zabezpečovanie výroby tepla, teplej úžitkovej
vody, starostlivosti o nájomné bývanie, nebytové priestory a
starostlivosti o nehnute nosti vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota
• riadenie spoločnosti vrátane riadenia v pracovno-právnych
vzťahoch zamestnancov spoločnosti
• komunikácia s obyvate mi v správe domov, ekonomická,
technická, právna činnosť
• konanie a zastupovanie spoločnosti vo vzťahu k finančným
inštitúciám
• zastupovanie spoločnosti v trestných konaniach vedených
orgánmi činných v trestnom
konaní
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s
preh adom vykonávanej praxe
• vlastná písomná koncepcia alebo návrh riadenia obchodnej
spoločnosti MsBS, s.r.o.
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
výberového konania
pod a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v
zalepenej obálke s označením: VK – „MsBS“ – NEOTVÁRAŤ.
Zalepenú označenú obálku je potrebné doručiť osobne na
Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestie 2, Rimavská Sobota
alebo poštou v termíne najneskôr do 10.01.2022 do 16.00 h. na
adresu: Mesto Rimavská Sobota – Mestský úrad, Hlavné námestie
2, Sekretariát primátora mesta, 979 01 Rimavská Sobota.
Výberové konanie bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
14.01.2022
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(počet miest)

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

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 14.01.2022 o
07:31

Popis miesta

osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí
budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené
požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované
doklady.
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s
preh adom vykonávanej praxe
• vlastná písomná koncepcia alebo návrh riadenia obchodnej
spoločnosti MsBS, s.r.o.
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
výberového konania
pod a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v
zalepenej obálke s označením: VK – „MsBS“ – NEOTVÁRAŤ.
Zalepenú označenú obálku je potrebné doručiť osobne na
Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestie 2, Rimavská Sobota
alebo poštou v termíne najneskôr do 10.01.2022 do 16.00 h. na
adresu: Mesto Rimavská Sobota – Mestský úrad, Hlavné námestie
2, Sekretariát primátora mesta, 979 01 Rimavská Sobota.
Výberové konanie bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na
osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí
budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené
požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované
doklady.
Podrobné inormácie sú zverejnené:
 na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota
www.rimavskasobota.sk – Úradné oznamy
 na úradnej - informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,
Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota
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Zootechnik (1)

AGROTERRA, spol. s
r.o.(Hubovo , 98050)

Ing. Zuzana Nováková asistentka riadite a (tel.:
+421945507381, e-mail:
agroterra@pobox.sk)

4.11.2021

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Zvárač kovov (4)

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

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

16.12.2021

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Zámočník ustavovač (1)

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

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

10.12.2021

za mesiac (od
630)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Čašník/ čašníčka
(2)

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

Mário Danko (tel.:
+421918469739, e-mail:
fse1000@gmail.com)

24.5.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, práca s pokladňou,
príprava alkoholických a nealkoholických nápojov.

Čašník/čašníčka
(2)

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

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

30.4.2021

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 textilných
výrobkov (1)

CARTEX SR
s.r.o.(Ve ké Teriakovce
30/, 98051)

(tel.: +421908180320, e-mail:
cartex@cartex.sk)

18.11.2021

za hodinu (od
3)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
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Dátum nástupu: Ihneď ; plánovanie výroby (kŕmenie, dojenie),
kontrola implementácie, plemenárska práca, organizovanie a
riadenie tímu zamestnancov, starostlivosť o zdravotný stav zvierat.

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; zváranie oce ových konštrukcií

Dátum nástupu: Ihneď ; Ustavovanie oce ových konštrukcií.

Dátum nástupu: Ihneď ;

