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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 (1)

Project PRO, spol. s 
r.o.(Bélu Bartóka 
1042/12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Monika Drugdová, konate  
(tel.: +421917275198, e-mail: 
drugdova.md@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
646) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 15.03.2022 ; Prax nie je potrebná, avšak prax v 
účtovníctve/personalistike je vítana.  
Znalosť práce na PC, jednoduché a podvojné účtovníctvo - základy

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 ; 
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Automechanik – 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
3000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Fascinovali vás vždy autá alebo kamióny? 
Viete ako ich diagnostikovať a zároveň vyriešiť problém? Ak áno, 
máte príležitosť stať sa súčasťou medzinárodného tímu v 
autorizovaných servisoch, pretože h adáme vysoko kvalifikovaných 
automechanikov na prácu do Holandska.  
Čo je pre to potrebné urobiť? Iba nám zašlite váš životopis v 
anglickom jazyku a cesta k vašej novej profesionálnej práci môže 
začať.  
  
Popis práce:  
- Diagnostikovanie porúch osobných a nákladných vozidiel  
- Oprava, servis a údržba   
- Skladanie a rozkladanie áut  
- Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a 
procesných postupov  
- Spolupráca s prijímacími technikmi a inými mechanikmi

CNC Operátor 
(800€ - 1500€ v 
hrubom/mesiac) 
(10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 0/1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis  Čížik  (tel.: +421910736024, 
e-mail: info@dkrs.eu)

10.2.2022 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva obrábanie rotačných súčiastok 
najrôznejších tvarov a povrchov na predpísané rozmery, presnosť i 
akosť povrchu pomocou univerzálneho a CNC stroja. 
- Výber a nastavenie náradia, nastavovanie CNC stroja 
- Zhotovovanie súčiastok z dodaného materiálu na základe 
výkresovej dokumentácie 
- Opracovanie polovýrobkov pod a príslušnej technickej 
dokumentácie 
- Kontrola kvality a zadávanie korekcií 
- Zabezpečenie bezporuchového chodu stroja 
- Nastavenie referenčných bodov 
- Vyh adávanie program 
- Aktualizácia program 
- Nameranie nástrojov 
- Nulové body 
- Základná údržba stroja 

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
Dátum nástupu: Ihneď ; výroba cukrárenských výrobkov
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Elektrikár (1) banet s. r. o.(Červenej 
armády 91, Ve ký Blh, 
98022)

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

28.1.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:  
- čítanie technickej dokumentácie,   
- navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia,   
- vysekávanie otvorov a rýh do stien a podláh,   
- zapájanie elektrických vypínačov, zásuviek, rozvádzačov, 
spínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov, svietidiel a 
ostatných zariadení.  
  
Základná zložka mzdy 646 Eur/mesiac (príplatky pod a stupňa 
náročnosti)

Fyzioterapeut (5) Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s.(Číž 20, Číž, 
98043)

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.

Hlavný účtovník 
(1)

ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1580, 
Tisovec, 98061)

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

17.2.2022 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; administ. činn. spojené s účtov., podvojné 
účt., znalosť legislatívy DPH, daň z príjmov
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Inštalatér- 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Rozmýš ate and svojou budúcnosťou a 
mali by ste záujem o prácu v zahraničí?  
Ak áno, náš holandský klient h adá skúsených inštalatérov, ktorí sa 
neboja práce, sú zodpovední a vedia pracovať pod a technických 
výkresov.  
  
Popis práce:  
Naše projekty sú hlavne v stavebnom priemysle (obytné a tiež 
úžitkové budovy) alebo v lodnom priemysle (lode a jachty). Preto 
h adáme hlavne uchádzačov, ktorí majú všeobecne skúsenosti.  
Preferujeme pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s: ústredným 
kúrením, radiátormi , vodovodným potrubím, kanalizáciou, 
sanitou. A s materiálmi ako meď, PVC a iné.

JUNIOR 
PROJEKTANT 
(1)

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

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

6.8.2021 za mesiac (od 
646)

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.

JUNIOR 
projektant (1)

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

Osobné stretnutie so 
zamestnávate om je potrebné 
vopred telefonicky dohodnúť. (tel.: 
+421911825140, e-mail: 
machyniakova@aproving.sk)

24.2.2022 za mesiac (od 
750)

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 ; 
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Klientský 
pracovník na 
pobočke 
(Rimavská 
Sobota) (2)

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

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

10.1.2022 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.

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

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

8.9.2021 za mesiac (od 
652)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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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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, e-
mail: 
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 – 
Holandsko/
Fínsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme udí, ktorí sú srdeční, pohostinní 
a majú zá ubu v gastronómii. Oživte naše recepty výrobou toho 
najlepšieho jedla z tých najlepších ingrediencií. Svojimi 
zručnosťami a zmyslom pre detail vytvoríte naše pozoruhodné 
produkty, ktoré našim zákazníkom zaručia vždy ten najlepší 
zážitok. Konzistentnosť je k účová, naši zákazníci sa k nám budú 
vracať, pretože veria, že im doprajete lahodné jedlo, ktoré vyhráva.
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Lakýrnik (800€ - 
1500€ v 
hrubom/mesiac) 
(10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 0/1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis  Čížik  (tel.: +421910736024, 
e-mail: info@dkrs.eu)

10.2.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zaujímate sa o prácu s kovom a výrobou 
rôznych produktov z neho?  
Chceli by ste pracovať v stabilnej firme, ktorá má dlhoročnú 
históriu a zaoberá sa produkovaním nie len kovových konštrukcií, 
ale aj iných objektov?  
Ak áno, využite príležitosť pracovať na juhu Slovenska a ukázať 
Vaše skúsenosti. 
 
H adáme šikovných pracovníkov do kovoobrábacieho priemyslu, 
ktorí majú skúsenosti s lakovaním, natieraním, tmelením, 
striekaním a ďalšími úpravami povrchov výrobkov. 
 
Náplň práce 
- Posudzovanie stavu povrchu, čistenie a odstraňovanie plôch, 
opa ovanie starých náterov. 
- Povrchová úprava máčaním, striekaním a natieraním. 
- Príprava tmelu a tmelenie plôch, brúsenie tmelených plôch ručne 
alebo strojovo. 
- Miešanie a riedenie farieb i pri opravách za účelom dosiahnutia 
rovnakého odtieňa. 
- Natieranie ve kých súčiastok, základnou a vrchnou farbou, 
čistenie výrobkov. 
- Pokrývanie povrchov výrobkov náterovými hmotami, striekaním, 
práškovaním v elektrostatickom poli alebo elektrofrézou. 
- Konečné striekanie plôch s ve kými nárokmi na kvalitu povrchu 
alebo oprava hotových výrobkov s ve kými nárokmi na 
dodržiavanie farebného odtieňa na všetkých plochách vrátane 
miešania a tónovania farieb na požadovaný odtieň. 
- Napodobňovanie prirodzenej štruktúry kovov. 
- Obsluha automatickej lakovacej stanice riadenej počítačom. 

Lekár bez 
špecializácie- 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Michaela Pivníková  (tel.: 
+421918440834, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

11.2.2022 za mesiac (od 
1416,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie konziliárnej a zdravotnej 
starostlivosti u hospitalizovaných pacientov
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Lešenár (6) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 712, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní ( stavanie lešení, práce na 
lešení )  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  
  

Maliar – 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2365)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Máme k dispozícii prácu pre šikovných 
kandidátov v Holandsku. H adáme organizovaných, energických a 
flexibilných maliarov, ktorí dokážu pracovať samostatne ako i v 
tíme. Máte skúsenosti aj s tapetovaním? Ste viac než vítaní, aby ste 
sa pripojili k nášmu profesionálnemu tímu v Holandsku.  
  
Náplň práce:  
- Príprava a ma ovanie stien, stropov  
- Lakovanie okien, dverí a iných rámov  
- Brúsenie, základný náter, konečná úprava, lakovanie dreva  
- Aplikovanie tapiet na steny

Manažér 
obchodnej 
skupiny (1)

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

Marcel Vranský (tel.: 0903966706, 
e-mail: 
marcel.vransky@os.allianz.sk)

21.1.2022 za mesiac (od 
2200) 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 vo výberovom procese  
- Adaptácia nových obchodníkov  
- Podialanie sa v budovaní servis centier  
- Budovanie obchodno partnerských vzťahov  
- Strategické finančné plánovanie   
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, Torna a

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 ; 
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Montážnik okien- 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2300)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Chcete pokračovať vo svojej kariére 
inštalatéra okien s tými najlepšími v odbore? H adáme 
vysokokvalifikovaných montážnikov okien, ktorí sú zodpovední, 
majú pre túto prácu vášeň a majú dobrú znalosť cudzích jazykov, 
ktorými je angličtina alebo nemčina.  
  
Náplň práce:  
– Montáž okenných rámov   
– Montáž sklenených panelov do líšt   
– Inštalácia gumových tesnení  
– Montáž lemovania a vodného tesnenia   
– Iné drobné práce súvisiace s prácou

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/stavebný 
robotník (10)

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

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  
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Mzdový účtovník 
- senior (1)

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

PhDr. Alexandra Kováčová (tel.: 
+421910878073, e-mail: 
kovacovaa@tauris.sk)

10.2.2022 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie evidencie pridelených 
zamestnancov v informačnom systéme a zodpovednosť za jej 
aktualizáciu, spracovávanie výplatnej listiny a jej rekapitulácia v 
pravidelných mesačných intervaloch, zodpovednosť za určenie 
správneho mzdového nároku ako aj výšky odvodov a daní 
zamestnancov, spracovávanie mesačných výkazov zdravotných 
poisťovní a sociálnej poisťovne, spravovanie elektronickej 
podate ne, vykonávanie spracovania a zasielania hromadných 
oznámení pre zdravotné poisťovne, vykonávanie zrážok zo mzdy - 
exekúcie, atď.   
  
O prácu sa záujemcovia môžu uchádzať osobne od pondelka do 
piatka v čase od 08:00 do 12:00 v sídle spoločnosti, resp. 
telefonicky.

Mäsiar (1) ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1580, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: 
+421911018810)

17.2.2022 za mesiac (od 
767)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s mäsom, vykosťovanie, 
marinovanie a solenie mäsa, mletie a miešanie surovín na výrobu 
mäsa, triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, výpočet spotreby 
surovín na výrobu mäsa a mäsových výrobkov.

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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Nákupca (1) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 756, 
Tisovec, 98061)

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

16.2.2022 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

aspoň 6 
mesiacov

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

Obkladač (6) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800) aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  

Obrábač kovov - 
frézar (3)

CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 0/756, 
Tisovec, 98061)

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

16.12.2021 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie 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
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Odborný 
pracovník  - 
garant 
Komunitného 
centra (1)

Obec Rimavská 
Baňa(Hlavná 168/4, 
Rimavská Baňa, 98053)

Ing. Jana Oravcová (tel.: 
+421911695293, e-mail: 
obec@obecrimavskabana.sk)

9.2.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.04.2022 ; Zoznam požadovaných dokladov k 
žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, 
o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza): • podpísaný štruktúrovaný 
životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát), • 
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a 
vysvedčenie o štátnych skúškach), • potvrdenie o odbornej praxi s 
uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od 
mesiac/rok do mesiac/rok) • súhlas so spracovaním osobných 
údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),      • uchádzač môže 
predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od 
predchádzajúceho zamestnávate a, alebo od organizácií, s ktorými 
v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).   
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník garant 
KC/NDC/NSSDR sú: V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci 
a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti 
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:  
 a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo   
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika 
a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického 
zamerania,   
Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4,):  
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, 
špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, 
andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú 
činnosť,   
• akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v 
rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti 
sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie 
uvedené.  
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Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 
04.03.2022 do 13:00 hod..  
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania 
budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do 
výberového konania.  
  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.03.2022 o 9.00 hod. v 
priestoroch Obecného úradu v Rimavskej Bani

Odborný referent 
ekonomického 
úseku (1)

SLUŽBY MESTA 
TISOVEC, 
s.r.o.(Daxnerova 957/, 
Tisovec, 98061)

Ing. Veronika Majerová (tel.: 
+421911722996, e-mail: 
vmajerova89@gmail.com)

27.1.2022 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Ekonóm, vedenie podvojného účtovníctva, 
evidencia dodávate ských faktúr, spracovanie výkazov pre daňový 
úrad (DPH, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu PO), mesačné 
uzávierky prevádzok, sledovanie stavu zásob, evidencia a 
vyúčtovanie pohonných hmôt, evidencia a vyúčtovanie dodávky 
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, vedenie účtovníctva pre 
bytové domy (mesačné spracovanie bežných účtov bytových 
domov), vypracovanie zmlúv a ostatná administratíva, mailová a 
telefonická komunikácia s klientmi a inštitúciami.  
  
Dátum nástupu: dohodou

Opatrovate  /
opatrovate ka (1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045)

Agnesa Szaboóvá, ekonómka (tel.: 
+421475594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

2.3.2022 za mesiac (od 
676)

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

Dátum nástupu: 01.04.2022 ; Opatrovate  / opatrovate ka v 
zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.   
Zabezpečovanie komplexnej opatrovate skej starostlivosti.  
  
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi (profesijný životopis, 
doklad o vzdelaní resp. osvedčenie)  je potrebné doručiť osobne 
alebo poštou v termíne najneskôr do 21.03.2022, výberové konanie 
sa bude konať dňa 22.3.2022 o 09:0 v sídle zamestnávate a. 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárenských výrobkov.

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

Personálny 
konzultant (1)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 0/1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

7.2.2022 za mesiac (od 
740)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: 07.03.2022 ; Do nášho tímu h adáme nového 
kolegu / kolegyňu na pozíciu  
Personálny konzultant.  
Ak máš blízko k práci s uďmi a nebojíš sa komunikovať aj v 
cudzom jazyku, potom tvojou náplňou práce bude: 
- komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie (telefonicky, emailom 
aj osobne) 
- komplexné vedenie pohovorov, konzultácie a poradenstvo  
- prezentovanie uchádzačov klientovi 
- spracovávanie celej dokumentácie z výberového procesu 
- práca s internými systémami 
- koordinácia zverených projektov. 
 
Pracujeme v rýchlom a  dynamickom prostredí s ve kým 
pracovným nasadením, ale zároveň u nás nájdeš príjemnú, 
priate skú atmosféru, otvorenú komunikáciu a dôveru.
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Pneumechanik 
(10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2400)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s výmenou pneumatík a 
radi by ste ukázali vaše schopnosti v zahraničí?  
V tomto prípade máme pre vás skvelú príležitosť v Holandsku.  
Jeden z našich klientov h adá nových zamestnancov do svojho tímu. 
Ponúka nie len príjemnú atmosféru s priate ským kolektívom ale aj 
stabilnú a dlhodobú prácu.   
Zdá sa vám to ako dobrá vo ba pre váš začiatok? Zašlite nám váš 
životopis a my vám pomôžeme získať túto prácu.  
  
Popis práce:  
- Oprava a montáž pneumatík na osobné a nákladné automobily  
- Montáž a vyváženie pneumatík  
- Dobrá pracovná morálka a dodržiavanie času

Pomocník v 
kuchyni (2)

ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1580, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: +421904194537, 
e-mail: info@zbojska.sk)

17.2.2022 za mesiac (od 
648)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; zamestnanec sa zodpovedá hlavnej 
kuchárke

Pomocný prac. v 
potravinárskej 
výrobe (1)

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

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

14.1.2022 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v pekárenskej výrobe

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 v 
kovovýrobe (3)

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

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

21.1.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;  Pomocné práce v kovovýrobe. Ohýbanie 
drôtu a bodovanie.

Pomocný 
robotník vo 
výrobe 
karavanov (80)

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

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

17.1.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba auto-karavanov
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Pracovník 
klientskeho 
servisného centra 
(2)

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

Marcel Vranský (tel.: 0903966706, 
e-mail: 
marcel.vransky@os.allianz.sk)

20.1.2022 za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Servis klientom spoločnosti systémom 
front office a online servis  
- Administratíva a správa prideleného portfólia   
- Telefonické služby  
- Budovanie obchodných vzťahov  
- Registrácia poistných udalostí

Pracovník 
skladov nákupu - 
logista (1)

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

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

10.2.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s dodávate mi, vystavovanie 

objednávok, evidencia v informačnom systéme, príjem tovaru na 
sklad, označovanie tovaru, naskladnenie na úložné miesta výdaj 
tovaru, vychystávanie materiálu na jednotlivé výrobky pre výrobné 
strediská, párovanie objednávok, príjemiek a došlých faktúr. 
Požadované predpoklady pre danú pozíciu – obsluha motorového 
vozíka, práca s počítačom, rozh ad v oblasti strojárskej výroby. 

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.

Pracovník v 
živočíšnej výrobe 
(1)

AGROTERRA, spol. s 
r.o.(Hubovo 88/, 98050) Ing. Zuzana Nováková - 

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

10.1.2022 za mesiac (od 
900)

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

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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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.  (, e-
mail: vpmrs29@gmail.com)

13.1.2022 za mesiac (od 
650)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj textilu a detského sortimentu. 

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

aspoň 2 
roky

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

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)

21.1.2022 za mesiac (od 
1223)

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

prostredí.

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

Pôrodná 
asistentka - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Michaela Pivníková  (tel.: 
+421918440834, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

11.2.2022 za mesiac (od 
1008,3)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytuje poradenstvo a výchovu v oblasti 
plánovaného rodičovstva, sexuálnej výchovy, prevencie v 
gynekológii a pôrodníctve 
Pracuje v súlade so štandardizovanými ošetrovate skými  postupmi  
Zabezpečuje ošetrovate skú starostlivosť v pôrodnej asistencií v 
súlade s platnou legislatívou 
Edukuje ženu o prevencií, diagnostike a liečbe gynekologických 
ochorení  
Vedie ošetrovate skú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej 
asistencií, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácií na 
základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných 
poisťovní/ štatistiky 
Vykonáva ošetrovate skú rehabilitáciu a podie a sa na prevencii 
porúch z imobility 
Dodržiava a realizuje hygienicko-epidemiologického režim,  
pacientov vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz, dodržiava 
zásady barierového ošetrovania pacientov

18



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
02.03.2022

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

Vytvorené 03.03.2022 o 
08:55

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Referent 
Školského úradu 
(1)

Mesto Rimavská 
Sobota(Svätoplukova 9, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Karina Kochanová, ved. 
odboru (tel.: +421475604676, e-
mail: 
karina.kochanova@rimavskasobo
ta.sk)

22.2.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Predpokladaný nástup do práce: na 
základe vzájomnej dohody.   
Organizačná štruktúra:  
• Uvedené pracovné miesto je organizačne zaradené pod Odbor 
školstva, mládeže športu  a kultúry Mestského úradu v Rimavskej 
Sobote  
• referent školského úradu nie je odmeňovaný pod a platových taríf  
pedagogických zamestnancov   
Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň  
• poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám 
a školským zariadeniam v zriaďovate skej pôsobnosti Mesta 
Rimavská Sobota  
• metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia 
riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovate skej pôsobnosti 
Mesta Rimavská Sobota  
• zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých 
úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií 
orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle 
legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok 
týkajúcich sa oblasti školstva -  zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.138/2019 Z. z. o 
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
zákonov  a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc 
MŠVVaŠ SR)  
Požadované kvalifikačné predpoklady  /§ 7 ods. 3 zák. č. 596/2003 o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov/   
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pedagogického zamerania   
Ďalšie požiadavky:  
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve a 
súvisiacich právnych predpisov  
• zdravotná spôsobilosť  
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• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  
• užívate ská znalosť práce s PC a internetom  
• ovládanie štátneho jazyka  
• bezúhonnosť   
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:  
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor  
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho 
kontaktu a s preh adom vykonávanej praxe  
• potvrdenie od predošlých zamestnávate ov o dĺžke výkonu 
pedagogickej praxe  
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 
stupni vzdelania  
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu   
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 
referenta školského úradu  
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely 
osobného pohovoru  
           pod a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov   
  
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent ŠÚ - 
NEOTVÁRAŤ“  osobne do podate ne Mestského úradu v 
Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 24.03.2022 
do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, Odbor 
školstva, mládeže, športu a kultúry, Ing. Karina Kochanová, ved. 
odboru, 979 01 Rimavská Sobota.  
Výber uchádzačov 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.  
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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.

Rádiologický 
technik - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Michaela Pivníková  (tel.: 
+421918440834, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

21.2.2022 za mesiac (od 
1008)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie diagnostických a 
terapeutických výkony v rádiodiagnostike na základe požiadavky 
špecialistu na úseku počítačovej tomografie, rádiologickej 
skiagrafie, zabezpečovať administratívne činnosti súvisiace s 
realizáciou vyšetrení 
◦ meranie a sledovanie fyziologických funkcii počas vyšetrenia 
pod a potreby, pod a ordinácie lekára pripravovať kontrastné látky 
a ordinované lieky všetkými dostupnými formami 
◦ spolupráca s lekárom pri diagnostických a liečebných 
invazívnych i neinvazívnych metódach, zabezpečovať dodržiavanie 
postupov radiačnej hygieny pri práci

SENIOR 
PROJEKTANT 
(1)

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

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

6.8.2021 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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.
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SENIOR 
projektant (1)

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

Osobné stretnutie so 
zamestnávate om je potrebné 
vopred telefonicky dohodnúť. (tel.: 
+421911825140, e-mail: 
machyniakova@aproving.sk)

24.2.2022 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

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.

Sadrokartonár - 
Holandsko (10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2650)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Od začiatku roka 2022 máme v Holandsku 
2 ve ké projekty pre sadrokartónových montérov. Môžete sa 
podie ať na rekonštrukcii starej pošty z roku 1945 a zmeniť ju na 
nové multifunkčné kino. Druhý projekt je zameraný na 
rekonštrukciu interiéru radnice. Ak chcete priniesť nový jas do 
starých častí, toto môže byť vaša príležitosť. Náš klient má neustále 
prísun nových projektov, preto vyh adáva Sadrokartonárov na 
dlhodobú spoluprácu. Tak neváhajte a pošlite nám svoj životopis a 
ukážte svoje schopnosti v Holandsku.  
  
Popis práce:  
– Meranie, rezanie a upevňovanie sadrokartónov  
– Priprava sádrokartónových panelov pílením, vŕtaním alebo 
rezaním otvorov v paneloch pre elektrické zásuvky  
   klimatizačné jednotky   
– Aplikácia sadrokartónových panelov na steny alebo stropy  
– Príprava sádrokartónových panelov na náter lepením alebo 
konečnou úpravou   
– Vyhladzovanie nedokonalostí  
– Schopnosť čítať technické výkresy
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Samostatný 
účtovník (1)

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

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

16.2.2022 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; – účtovanie došlých a odoslaných faktúr, 
evidencia 
– spracovanie pokladničných dokladov v systéme –  
– samostatné účtovanie bežných účtovných operácií 
– samostatné riešenie štandardných účtovných operácií 
– účtovanie bankových výpisov 
– vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok. 
– spracovanie daňových priznaní, DPH, DPPO, DzMV 
– pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR. 
– komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými 
inštitúciami.

Samostatný 
účtovník (1)

Reedukačné centrum, 
Samuela Kollára 72, 
Čerenčany(S. Kollára 
72, Čerenčany, 97901)

Mgr. Beáta Bodnárová - 
riadite ka (tel.: +421915820695, e-
mail: cerencanyrc@gmail.com)

20.1.2022 za mesiac (od 
692)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca na úseku 
rozpočtovania a financovania.   
Ponúkaná mzda od 692 € do 830 € za mesiac.  
Požiadavka na vzdelanie: Obchodná akadémia - účtovník

Sestra - 
Všeobecná 
nemocnica  
Rimavská Sobota 
(3)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Michaela Pivníková  (tel.: 
+421918440834, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

14.2.2022 za mesiac (od 
1008,3)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Sociálny pedagóg 
(1) Základná škola 

Klokočova 742 
Hnúšťa(Klokočova 742, 
Hnúšťa, 98101)

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

24.8.2021 za mesiac (od 
532,25) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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) 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.

Stavebný 
klampiar (4)

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

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  
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Tesár/strechár 
(4)

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

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  

Upratovačka (1) DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Pekárenská 2221, 
Jesenské, 98002)

PhDr. Martina Gazíková (, e-
mail: gazikova@rsnet.sk)

24.1.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie bežných upratovacích 
činností a udržiavanie čistoty v administratívnych, výrobných a 
externých priestoroch spoločnosti

Upratovačka 
spoločných 
priestorov v 
bytových domoch 
(1)

GREEVA - RS 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

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 Rimavská 
Sobota.

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, e-
mail: 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  
  
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.

Učite  
matematiky v 
kombinácii s 
inými 
všeobecnovzdeláv
acím predmetom 
(1)

Základná škola Pavla 
Dobšinského , P . 
Dobšinského 1744/2, 
Rimavská Sobota(P. 
Dobšinského 1744/2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Erika Demková, riadite ka 
školy (tel.: +421475621113, e-
mail: 
riaditel@zspdosinskeho.eu.sk)

25.1.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učite  matematiky v kombinácii s 
inými všeobecnovzdelávacím predmetom (učite  druhého stupňa 
základnej školy).
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Učite  odborných 
predmetov – 
stavebné odbory 
(1)

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

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

19.1.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vyučovanie študentov v 2. ročnom 
učebnom odbore stavebná výroba a 3. ročnom učebnom odbore 
murár - odborné predmety.  
  
Kvalifikačné predpoklady:  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore -  
stavebné odbory  
- bezúhonnosť  
- pedagogická prax vítaná  
- zdravotná spôsobilosť   
- ovládanie štátneho jazyka  
  
Požadované doklady:  
- žiadosť o prijatie do zamestnania  
- profesijný životopis  
- overené kópie dokladu o vzdelaní  
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti  
- doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti  
- súhlas so spracovaním osobných údajov  
Termín doručenia žiadosti: do 15.februára 2022  
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní 
na osobný pracovný pohovor.  
Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 
97901  Rimavská Sobota  
info@sosos.sk,      telefón: 047/5812011  
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.  

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.
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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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla.

Vodič 
vysokozdvižného 
vozíka - Belgicko 
(10)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, e-mail: info@dkrs.eu)

18.1.2022 za mesiac (od 
2020)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš klient v Belgicku h adá nových 
zamestnancov do svojho tímu. Máte skúsenosti s obsluhou 
vysokozdvižného vozíka? Potom neváhajte a pošlite nám svoj 
životopis v anglickom jazyku.  
  
Náplň práce:  
- Práca na vysokozdvižnom vozíku  
- Manipulácia s tovarom a jeho následná kontrola pod a 
štandardov spoločnosti

Výrobný 
pracovník (2)

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

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

16.2.2022 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a balenie potravinárskych 
výrobkov

Výrobný 
pracovník/
pracovníčka (1)

BLUERGO Slovakia s. 
r. o.(Mlynská 5669/2A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Dominika Dobošová - 
administratívna pracovníčka (tel.: 
+421914326000, e-mail: 
bluergo@bluergosk.com)

2.2.2022 za hodinu (od 
4,52)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž súčiastok pri výrobe 
elektronických komponentov.  
  
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu zamestnávate a kontaktovať 
počas pracovných dní telefonicky od 8:00 do 15:00, resp. poslať 
životopis na emailovú adresu.
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Všeobecný 
administratívny 
pracovník (1)

Limitless Group 
s.r.o.(Nám. Dr. V. 
Clementisa 1128, 
Tisovec, 98061)

PhDr. Erik Mihalko (tel.: 
+421907717548, e-mail: 
mihalko@limitlessgroup.sk)

28.2.2022 za hodinu (od 
4,15) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.04.2022 ; Na uvedenej pracovnej pozícii bude 
zamestnanec aktívne komunikovať s klientmi a s budúcimi 
partnermi, taktiež vybavovať objednávky a emailovú komunikáciu.   
  
PM je finančne podporené z ESF v rámci NP "Cesta na trh práce3 
– opatrenie č. 1". PM musí byť obsadené uchádzačom o 
zamestnanie vedeným v evidencii úradu.

Zatep ovač (10) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 712, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .   
  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.

Zdravotnícky 
asistent / 
zdravotná sestra 
(1)

TKdent s.r.o.(Gorkého 
48419/8B, Rimavská 
Sobota, 97901)

Žiadosť so životopisom môžete 
zasielať na uvedenú email. adresu. 
(, e-mail: 
torma.gabriel@zoznam.sk)

17.1.2022 za mesiac (od 
646)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotnícky asistent / zdravotná sestra v 
ambulancii zubného lekárstva. Nástup do zamestnania pod a 
dohody.

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

Dátum nástupu: Ihneď ; plánovanie výroby (kŕmenie, dojenie), 
kontrola implementácie, plemenárska práca, organizovanie a 
riadenie tímu zamestnancov, starostlivosť o zdravotný stav zvierat.
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Zvárač (800€ - 
1500€ v 
hrubom/mesiac) 
(12)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(P. 
Dobšinského 0/1943, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Denis  Čížik  (tel.: +421910736024, 
e-mail: info@dkrs.eu)

10.2.2022 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme šikovných zváračov, ktorí majú 

skúsenosti v kovoobrábacom priemysle.  
Pokia  h adáte stabilného zamestnávate a, ktorý vám ponúkne 
dlhodobé pracovné miesto a možnosť  získavať ďalšie skúsenosti a 
znalosti vo svojom obore, kontaktujte nás čo najskôr.  
Ponúkame vám na juhu Slovenska prácu zvárača v renomovanej 
firme spolu so zabezpečeným ubytovaním.  
 
Náplň práce 
Spája kovové časti pomocou MIG/MAG a/alebo UT. 
- Príprava plôch na zváranie - vyrovnávanie, upínanie, príp. ďalšie 
predbežné úpravy polotovarov, ktoré sa majú zvárať 
- Nastavovanie zváracích agregátov 
- Odporové zváranie na bodových, švových a stykových zváracích 
agregátoch a zváracích lisoch. 
- Obsluha bodovacích zváračiek,zvarovacích robotov 
- Rezanie kovových materiálov kyslíkom, plazmou a laserom ručne 
a na rezacích strojoch 
- Zváranie, navarovanie a spájkovanie súčiastok a konštrukcií z 
kovových materiálov a ich zliatin elektrickým oblúkom alebo 
plynovým zváracím zariadením rôznymi technológiami 
- Zváranie termoplastov horúcim plynom, extrúderom, horúcim 
telesom na tupo, zváranie elektrofúziou a zváranie utesňovacích 
pásov 
- Konečná úprava zvarov, čistenie a vykonávanie skúšok kvality 
zvaru 

Zvárač kovov (4) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 0/756, 
Tisovec, 98061)

Dagmar Dianišová (tel.: 
+421903567556, +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

Dátum nástupu: Ihneď ; zváranie oce ových konštrukcií

Zámočník - 
ustavovač (1)

CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 0/756, 
Tisovec, 98061)

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

10.12.2021 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Ustavovanie oce ových konštrukcií.
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Zásobovač (2) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

(tel.: +421902960444, e-mail: 
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate  h adá pracovníkov s 
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.  
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávate .  
Osobné stretnutie so zamestnávate om je potrebné si vopred 
telefonicky dohodnúť.  

Čašník, servírka 
(2)

ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1580, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: 
+421904194537)

17.2.2022 za mesiac (od 
767)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie objednávok, obsluha hostí - 
servis jedál a nápojov, prestieraniestolov, evidovanie rezervácií, 
udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku, pomocné práce.

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.

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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