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Administratívny 
pracovník (1) EUROSTAV 

s.r.o.(Rožňavská 2084, 
97901)

Ján Šimon, konate  spoločnosti 
(tel.: +421905641249, e-mail: 
eurostavrs@gmail.com)

11.7.2022 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Administartívne práce, príprava 
účtovných dokladov, zápis došlých a vystavených faktúr, 
pokladničných dokladov, sumarizácia, požaduje sa znalosť 
účtovníctva.

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 - 
príjem vzoriek 
(1)

ALS SK, s. r. 
o.(Kirejevská 1678, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421948228488, e-mail: 
lubos.frano@alsglobal.com)

21.6.2022 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a evidencia vzoriek na laboratórne 
analýzy do interného laboratórneho systému, aktívna práca s 
počítačom a databázou, aktualizovanie a zhromažďovanie údajov, 
triedenie, rozde ovanie a balenie vzoriek na subdodávate ské 
analýzy, vybavovanie pošty, dodržiavanie interných metodických 
nariadení, etikety správania a obliekania, spolupráca a 
komunikácia s ostatnými oddeleniami a laboratóriami, ďalšie 
administratívne práce pod a pokynov nadriadeného.  
  
Uchádzači si môžu poslať životopis na emailovú adresu 
zamestnávate a.   
  
Pracovný pomer je na dobu určitú (12 mesiacov), potom na dobu 
neurčitú.

Asistent / 
asistentka (5)

AB-Trade 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Juraj Beňadik (tel.: 
+421951903818, e-mail: 
centrumprace@zoznam.sk)

3.5.2022 za mesiac (od 
1000) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca z domu - Home office - Asistent / ka 
obchodnej spoločnosti  
Dátum nástupu dohodou.  
Vedenie a riadenie obchodnej agendy, uskutočňovanie osobných a 
tel.  pohovorov za účelom distribúcie služieb obch. spoločnosti 
prideleným a koncovým zákazníkom v oblasti ponuky práce a 
finančných produktov vrátane poisť. a úverových služieb. Pomocné 
admin. a obch. činnosti.
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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, +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

Chovate  
hovädzieho 
dobytku a oviec 
(4)

GEMERPLUS, 
s.r.o.(Neporadza , 
98045)

Július  Kurčík  (tel.: 
+421905366539, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

13.6.2022 za hodinu (od 
4,5)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Chyžná (1) ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1581, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček, konate  (tel.: 
+421911018810)

26.7.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Zodpovednosť za pravidelné 
upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných priestorov v 
prevádzkach zamestnávate a, vykonávanie dohodnutých 
upratovacích činností (vysávanie, utieranie prachu, vynášanie 
odpadkov, výmena poste nej bielizne, umývanie okien a toaliet),  
prijímanie a vydávanie poste nej bielizne, uterákov a prestieraní do 
práčovne.

Dojič (1) Pavel Urbán(Hlavná 
102/, Husiná, 98542)

Terézia Urbánová  (tel.: 
+421917650976, e-mail: 
urbangabi@azet.sk)

11.7.2022 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dojenie kráv,delené zmeny,v pripade 
nutnosti ubytovanie
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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)

Elektromontér 
(1)

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

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

13.6.2022 za mesiac (od 
704)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatný elektromontér na montáž a 
opravy elektrických zariadení a bleskozvodového zariadenia. Jedná 
sa aj o prácu vo výškach.  

Finančný 
účtovník - 
ekonóm v CDR 
Rimavská 
Síobota (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 1
27/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

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

25.7.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; samostatné vedenie a spracovanie 
komplexného podvojného účtovníctva vo verejnej správe

Hlavný kuchár 
(1)

Materská škola, I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská 
Sobota(I.Hatvaniho 
321, Rimavská Sobota, 
97901)

Eva Juhászová, riadite ka MŠ 
(tel.: +421911883736, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

22.7.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Hlavný kuchár zabezpečuje odborne 
najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie 
práce a kontrolu, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie 
gastronomických pravidiel.  Aplikuje v praxi klasické i moderné 
trendy gastronómie.   
Hlavný kuchár sa podie a na zostavovaní jedálneho lístka, preberá 
potravinárske suroviny a z predpísaných noriem , pripravuje na 
strojno-technickom zariadení teplé a studené pokrmy. Okrem 
prípravy bežných jedál je to napr. i starostlivosť o nakupovanie, 
skladovanie  potravinárskeho tovaru, ošetrovanie kuchynského 
náradia, strojno-technologického zariadenia a upratovanie 
vlastného pracovného stola.   
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Hotelový 
recepčný (1)

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

13.5.2022 za mesiac (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Inštalatér- 
Holandsko (10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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.

Inžinier kvality, 
procesný inžinier, 
technik (3)

TE Connectivity 
Slovakia s.r.o.(P. 
Hostinského 5226/38, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Henrieta Baranová, HR 
Supervisor (tel.: +421918695010, 
e-mail: 
henrieta.baranova@te.com)

8.7.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Zamestnávate  požaduje VŠ vzdelanie 
technického smeru, prípadne so zameraním na manažment kvality.  
  
Výberové konanie bude prebiehať 25.7.2022 od 9:00 do 14:00 hod. 
cez aplikáciu teams. 
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Kaderník / 
barber (1)

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

28.6.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kaderník / barber v kozmetickom salóne.

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.  
  

Kozmetička (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(B. 
Bartóka 6/, Rimavská 
Sobota, 97901)

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

14.3.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

Marcela Csendesová  (tel.: 
+421911755635, e-mail: 
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

14.6.2022 za mesiac (od 
770)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - pripravuje raňajkový bufet, 

- pripravuje jedlá pod a objednávky 
- varí denné menu

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 – 
Holandsko/
Fínsko (10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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.

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.  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.  
  

Majster odbornej 
výchovy - Tesár 
(1)

Stredná odborná 
škola(Hlavna 425, 
Hnúšťa, 98111)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (tel.: 
+421904101596, e-mail: 
sekretariat@soshnusta.sk)

13.6.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie odborných predmetov v 
odbore:   
a) tesár - 3-ročný učebný odbor,                                                                                                                                                                           
b) stavebníctvo - 2-ročný nadstavbový študijný odbor

Majster 
odborného 
výcviku pre 
učebný odbor 
autoopravár - 
mechanik (1)

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

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

19.7.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchova a vzdelávanie študentov na 
praktickom vyučovaní - odborný výcvik zameraný na autodopravu.  
Vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odborného 
výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho 
programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických 
zručností žiakov.
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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 01.08.2022 o 
07:48

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Majster 
odborného 
výcviku pre 
učebný odbor 
potravinárstvo 
(1)

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

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

19.7.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchova a vzdelávanie študentov na 
praktickom vyučovaní - odborný výcvik zameraný na 
potravinárstvo  
  
Vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odborného 
výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho 
programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických 
zručností žiakov.  

Majster 
odborného 
výcviku pre 
učebný odbor 
po nohospodárstv
o (1)

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

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

19.7.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchova a vzdelávanie študentov na 
praktickom vyučovaní - odborný výcvik zameraný na 
po nohospodárstvo.  
  
Vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odborného 
výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho 
programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických 
zručností žiakov.  

Majster 
odborného 
výcviku pre 
učebný odbor 
strojárstvo (1)

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

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

19.7.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchova a vzdelávanie študentov na 
praktickom vyučovaní - odborný výcvik zameraný na strojárstvo  
  
Vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odborného 
výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho 
programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických 
zručností žiakov.  

7



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
30.07.2022

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 01.08.2022 o 
07:48

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Maliar – 
Holandsko (10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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

Masér (1) Santé rs, 
s.r.o.(Hlavná 421/94, 
Hnúšťa, 98101)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (tel.: 
+421908712787, e-mail: 
santers.sro@gmail.com)

17.5.2022 za mesiac (od 
790) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér u poskytovate a zdravotníckej 
starostlivosti.

Masér/ka (1) ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1580, 
Tisovec, 98061)

23.2.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Ručné masírovanie celého tela, klasická 
masáž.

Montážnik okien- 
Holandsko (10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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
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Montážny 
pracovník  v 
strojárskej 
výrobe (2)

W-Mont s.r.o.(Košická 
cesta 2014/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Zdenko Ľaudár, konate  
spoločnosti (tel.: +421918283469, 
e-mail: wmont621@gmail.com)

12.7.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Montáž oce ových konštrukcí a brán.

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.(Košická cesta , 
Rimavská Sobota, 
97901)

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

29.3.2022 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné - murárske práce

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.  
  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

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. 
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Nákupný 
asistent / 
asistentka (1)

AUTO-MOTO RS, 
s.r.o.(Cintorínska 
3616,Rim.Sobota, 
97901)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
henrieta@automotors.sk)

1.6.2022 za mesiac (od 
806) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nákupný asistent / asistentka:  
- komunikácia s dodávate mi, objednávanie tovaru, sumarizácia 
informácií od dodávate ov  
- nákup tovaru cez informačný systém  
- administratíva a organizačná podpora pre vedenie spoločnosti  
- zadávanie dopytov dodávate om  
- back office pre obchodníkov  
Dátum nástupu na vo né pracovné miesto:  Ihneď      

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)

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.  

Opatrovate ka (1) Hélia n.o.(Neporadza 
97, Štrkovec, 98045)

Agnesa Szaboóvá, ekonómka (tel.: 
+421475594374, e-mail: 
helianodss@post.sk)

9.6.2022 za mesiac (od 
676)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie komplexnej 
opatrovate skej starostlivosti v domove sociálnych služieb.

Ošetrovate  HD 
(1)

Pavel Urbán(Hlavná 
102/, Husiná, 98542)

Terézia Urbánová  (tel.: 
+421917650976, e-mail: 
urbangabi@azet.sk)

11.7.2022 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naháňanie HD na dojenie,krmenie 
HD,podstielanie,asistencia pri pôrode,dojenie.
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Pedagogický 
asistent v MŠ (1)

Materská škola, I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská 
Sobota(I.Hatvaniho 
321, Rimavská Sobota, 
97901)

Eva Juhászová, riadite ka MŠ 
(tel.: +421475622665, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

13.6.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Pedagogický asistent sa podie a na 
uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 
výchovného programu.   
Pod a požiadaviek učite a, vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a 
vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov 
pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, 
zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.          

Pneumechanik 
(10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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 
pracovník na 
stavbe budov (10)

Daniel 
Farkaš(Clementisa 214, 
Hnúšťa, 98101)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
kisciindian@azet.sk)

3.6.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe budov v rámci 
SR.

Pomocný 
pracovník v 
práčovni (1)

Práčovňa RS, s.r.o.(K. 
Mikszátha 253/30, 
Rimavská Sobota, 
97901)

22.6.2022 za mesiac (od 
323)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; PM na polovičný pracovný úväzok. VPM 
sa vytvára v chrárenom pracovisku.  
Žehlenie, skladanie, triedenie a pranie prádla.  
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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)

16.6.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

Pomocný 
pracovník/čka v 
kuchyni (1)

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

Marcela Csendesová  (tel.: 
+421911755635, e-mail: 
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

13.4.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

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

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  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.  
Stretnutie so zamestnávate om je potrebné vopred telefonicky 
dohodnúť.   
  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

Predavač (1) IB-Elektro s.r.o.(Š. M. 
Daxnera 413, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Boris Spodniak, konate  
spoločnosti (tel.: +421902961294, 
e-mail: ib-elektro@centrum.sk)

4.5.2022 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač v elektre -  Obsluha zákazníka, 
práca s pokladňou, príjem a preberanie tovaru, riešenie reklamácií 
a splátkových kalendárov.  
PM bude finančne podporené  z ESF v rámci NP "Chyť sa svojej 
šance". PM musí byť obsadené  znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie   pod a §8 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti 
vedeným v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac resp. znevýhodneným 
UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Predavač 
elektrotechnickéh
o materiálu (1)

Ing. Štefan Czakó 
ELEKTRÓN(Družstev
ná 5, RS, 97901)

Ing. Štefan Czakó (tel.: 
+421905382946, e-mail: 
elektron@elektron.sk)

28.6.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 02.09.2022 ; Predavač v obchode s 
elektrotechnickým materiálom, obsluha zákazníka, práca s 
pokladňou.
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Predavač 
potravín (1)

Rudolf 
Szitai(Jazmínová , 
Jesenské, 98020)

Rudolf Szitai (tel.: 
+421917912208, e-mail: 
szitairudolf9@gmail.com)

3.6.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Predavač potravín.  

PM bude finančne podporené  z ESF v rámci NP "Chyť sa svojej 
šance". PM musí byť obsadené  znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie  pod a §8 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti 
vedeným v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac resp. znevýhodneným 
UoZ s vysokoškolským vzdelaním vedeným v evidencii UoZ 
najmenej 3 mesiace. 

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. 

Predavač/ka (2) ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1581, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: 
+421911018810)

29.4.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj syrových výrobkov, komunikácia a 
obsluha zákazníkov, práca s PC a s pokladňou, dokladanie a 
naberanie tovaru, udržiavanie čistoty na pracovisku.

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)

8.7.2022 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; 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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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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Sadrokartonár - 
Holandsko (10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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

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)

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

PhDr. Katarína Zamborová, 
riadite ka (tel.: +421911033958, e-
mail: zamborova.ddadss@azet.sk)

22.6.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sociálny pracovník v domove dôchodcov a 
domove sociálnych služieb.

15



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
30.07.2022

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 01.08.2022 o 
07:48

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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.  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.  

Stavebný 
prípravár (1)

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

(tel.: +421911802401, e-mail: 
ipalovsky@expresstav.sk)

4.5.2022 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 ; Príprava materiálov na stavby, 
zabezpečovanie chodu stavieb z materiálnej stránky, príprava 
súťažných podkladov pre nové zákazky.  
  
Znalosť anglického/maďarského jazyka výhodou (nie je 
podmienkou). Výhodou je taktiež vzdelanie v študijnom odbore - 
stavebníctvo.

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.  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

Traktorista 
(po nohospodárst
vo) (1)

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

(tel.: +421948114619, e-mail: 
patrikzbojska@gmail.com)

7.6.2022 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Traktorista/
obsluha 
po nohospodársk
ej techniky (1)

PAVAGRO 
s.r.o.(Gortva 125, 
Jesenské, 98002)

Peter Pavlenka (tel.: 
+421908800287)

6.5.2022 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha traktorov, po nohospodárskej 

techniky.  
  
Prax je výhodou.

Upratovač/ka 
wellnesu (1)

ZBOJSKÁ, 
s.r.o.(Zbojská 1581, 
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: 
+421911018810)

29.4.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov vo wellnese - 
sanitácia, dezinfekcia, výmena bielizne.

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  
informatiky (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavná 425, 
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail: 
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie Informatiky na SOŠ.

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).

Učite  odborných 
predmetov (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavna 425, 
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail: 
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie odborných predmetov v 
odboroch:  
- tesár - 3-ročný učebný odbor  
-- stavebníctvo - 2 ročný nadstavbový študijný odbor.
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Učite  osôb so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami (1)

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

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

13.4.2022 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno - vzdelávacia činnosť

Učite  telesnej 
výchovy (1)

Stredná odborná 
škola(Hlavna 425, 
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail: 
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie telesnej výchovy na SOŠ.

Učite /ka 
anglického 
jazyka (2)

Základná škola Janka 
Francisciho 
Rimavského, Nábrežie 
Rimavy 457/19, 
Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy 457/19, 
Hnúšťa, 98101)

PaedDr. Barbora Földiová  (tel.: 
+421902033312, e-mail: 
zsnrhnusta@gmail.com)

20.6.2022 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie anglického jazyka na 
základnej škole na II. stupni.

Vedúca kaviarne 
(1)

Z&Z COMPANY spol. 
s r.o.(Hlavné Námestie 
16/36, Rimavská 
Sobota, 97901)

Zoran Kalász (, e-mail: 
familycafers@gmail.com)

26.7.2022 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Objednávanie tovaru, rozvrh zmien, práca 
s pokladňou, organizovanie osláv, obsluha zákazníkov.  
Pružný pracovný čas - na základe dohody.  
Pracovný pomeru je na dobu určitú s možnosťou predĺženia.  
  
Zamestnávate  poskytuje príplatky za prácu nadčas a víkendy.  
  
Záujemcovia si môžu posielať životopisy na emailovú adresu 
zamestnávate a. 
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Vedúci 
obchodnej správy 
(1)

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

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

6.6.2022 za mesiac (od 
994) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vytváranie cenových ponúk na 
rekondičné pobyty a pobyty pre samoplatcov  , zostavenie 
kalkulácie 
- komunikácia s cestovnými kanceláriami 
- komunikácia so zmluvnými partnermi v rámci rekondičných 
pobytov 
- zodpovednosť  za činnosť recepcie , v prípade potreby 
zastupovanie na recepcii , objednávanie tovaru na recepciu 
- marketingová činnosť - spravovanie web stránky   
- komplexné zabezpečovanie skupinových pobytov , príprava 
podkladov na verejné obstarávanie  
- vystavovanie faktúr firmám a obchodným partnerom  
- v letnej sezóne zodpovednosť za pokladne vstup na kúpali

Vodič dodávky 
do 3,5 t. (2)

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

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

19.5.2022 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozvoz tovaru v rámci SR na pridelenej 
distribučnej linke 
- zvoz surovín od dodávate ov zo SR

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 
nákladného 
motorového 
vozidla (3)

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

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

15.6.2022 za mesiac (od 
1200)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného motorového vozidla, 
obsluha chladiarenského alebo mraziarenskho návesu. Rozvoz 
potravinového tovaru pre spoločnosť Tesco.
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Vodič 
vysokozdvižného 
vozíka - Belgicko 
(10)

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

Denis Čížik (tel.: +421 910 736 
024, +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

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)

7.6.2022 za mesiac (od 
665) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník reklamnej 
agentúry. Na uvedenej pracovnej pozícii bude zamestnanec aktívne 
komunikovať s klientmi a s budúcimi  partnermi. Súčasťou procesu 
bude vybavovanie objednávok a emailov.  

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.  
  
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov 
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.
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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

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

Zvárač / 
zámočník (2)

W-Mont s.r.o.(Košická 
cesta 2014/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Zdenko Ľaudár, konate  
spoločnosti (tel.: +421918283469, 
e-mail: wmont621@gmail.com)

12.7.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Zváranie oce ových konštrukcií, 
zváranie čiernej ocele, brán, zábradlí

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 / čašníčka 
(1)

Peter Kovan 
s.r.o.(Cukrovarská  
4983/1A, Rimavská 
Sobota, 97901)

Lukáš Pa ko, konate  (tel.: 
+421907120710, e-mail: 
ruzina.priehrada@gmail.com)

3.3.2022 za mesiac (od 
729,73)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kaviareň CAFE WIFI 78 v TESCU:  
- obsluha zákazníkov  
- príprava a podávanie nápojov  
- účtovanie, práca s pokladňou  
  
PM je finančne podporené z ESF v rámci NP "Cesta na trh 
práce2"  a preto  je potrebné aby bolo obsadené uchádzačom o 
zamestnanie vedeným v evidencii úradu.  

Čašník, servírka 
(2)

GEMERPRODUKT 
VALICE, ovocinársko-
vinohradnícke 
družstvo(Okružná 
3771, Rimavská Sobota 
1, 97901)

Životopis si môžete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (tel.: 
+421903544879, e-mail: 
ekonom@gemerprodukt.sk)

28.3.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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.
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Čašník/čašníčka 
(1)

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

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

16.6.2022 za mesiac (od 
762)

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 (5) MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
97901)

Ing. Vladimír Hudáč, konate  
(tel.: +421905250226, e-mail: 
mad1@madsr.sk)

17.3.2022 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha šijacieho stroja.

Špecialista 
predaja 
elektrotechnickýc
h systémov (1)

Ing. Štefan Czakó 
ELEKTRÓN(Družstev
ná 5, Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Štefan Czakó (tel.: 
+421905382946, e-mail: 
elektron@elektron.sk)

28.6.2022 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 02.09.2022 ; Toto PM je finančne podporené z ESF 
v rámci NP "Cesta na trh práce 3"  a preto  je potrebné aby bolo 
obsadené uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu.
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Špeciálny 
pedagóg (1)

Materská škola, I. 
Hatvaniho 321, 
Rimavská 
Sobota(I.Hatvaniho 
321, Rimavská Sobota, 
97901)

Eva Juhászová, riadite ka MŠ 
(tel.: +421475622665, e-mail: ms-
hatvaniho@rsnet.sk)

13.6.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Školský špeciálny pedagóg poskytuje:         
1. individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-
pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami,         
2. špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú 
deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v 
spolupráci so školským          
zariadením výchovného poradenstva a prevencie,         
3. špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným 
zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným 
zamestnancom,         
4. súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a 
prevencie.         
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