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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.

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

Bagrista (1) DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Jesenské , 98002)

Zoltán Czene  (tel.: 
+421918700088, e-mail: 
zoloczene@gmail.com)

9.11.2022 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Obsluha pásového rýpadla Takeuchi 
TB250 v lesných porastoch, kontrola technického stavu ako aj 
vykonávanie jednoduchých opráv rýpadla a jeho údržby.
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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)

Elektromechanik, 
samostatný 
elektrotechnik, 
elektrotechnik na 
riadenie 
prevádzky, 
osvet ovač, 
zvukár - 
kumulovaná 
funkcia (1)

Mestské kultúrne 
stredisko Rimavská 
Sobota(Nám. Š.M. 
Daxnera 1723/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421475621550, e-mail: 
riaditel@domkultury-rs.sk)

15.8.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Digitálna a technická príprava kultúrnych 
podujatí, zvukár, osvet ovač, správca audio a video techniky, 
kontrola spotreby meračov energií v Dome kultúry, práca na 
amfiteátri.  
Pružný pracovný čas (obedná prestávka 45 minút). V prípade 
prenájmu priestorov vo večerných hodinách, práca od 16:00  
  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.11.2022 a 7.12.2022 o 10:00 
hod v MsKS - kancelária riadite ky, Nám. Š. M. Daxnera 1723, 979 
01  Rimavská Sobota

Hotelový 
recepčný (1)

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

11.11.2022 za mesiac (od 
762)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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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, +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.

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.

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

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

5.9.2022 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje výrobu jedál na základe 
vopred stanoveného jedálneho lístka. Dáva podnety na skladbu 
jedálneho lístka. Zodpovedá za príjem tovaru s náležitosťami na 
HCCP na pracovnej zmene. Pripravuje pokrmy pod a kalkulácii a 
pracovného postupu. Delí a porcuje suroviny 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.

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

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

4.11.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.12.2022 ; -pripravovanie všetkých ponúkaných 

jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, diéty, dressingy, oblohy) 
-zodpovednosť za kvalitu všetkých pripravovaných pokrmov 
-zodpovednosť za dodržiavanie presne stanovených postupov 
prípravy jedál 
-podie anie sa na príprave jedálneho lístka v spolupráci s 
asistentom výživy  
-vykonávanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál pod a 
pokynov nadriadeného 
-zodpovednosť za príručný sklad, sledovanie správnych skladových 
zásob základných surovín vo všetkých skladoch 
-zodpovedá za výdaj materiálových a tovarových zásob z 
príručného skladu 
-dodržiavanie správnej  kvality hotových jedál 
-rozde ovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie pod a 
stanoveného počtu z oddelení 
-zodpovednosť za používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a 
vybavenie 
-dodržiavanie predpísaných termínov na výdaj stravy a 
aranžovanie pripravovaných pokrmov

Kurič - údržbár - 
šofér (1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045)

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

4.11.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kurič - údržbár - šofér

Lekár  - interné 
oddelenie (1) GEMERCLINIC, 

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

p. Trnavská (tel.: +421902082819, 
e-mail: gemerclinic@gmail.com)

23.8.2022 za mesiac (od 
1110) Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár na intermon oddelení.
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Lekár absolvent - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

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

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

6.10.2022 za mesiac (od 
1416,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej 
starostlivosti u hospitalizovaných pacientov.

Lekár špecialista 
v odbore 
chirurgia - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

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

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

6.10.2022 za mesiac (od 
2605,9) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie špecializovaných odborných 
činností v odbore chirurgia

Lekár špecialista 
v odbore 
rádiológia - 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(1)

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

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

6.10.2022 za mesiac (od 
2605,9) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Rádiológ vykonáva špecializované 
pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa 
zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia 
röntgenovými lúčmi alebo iným vlnením. Zaoberá sa aj 
rádiologickými metódami spojenými s liečebným výkonom a 
intervenčnou rádiológiou.

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 výroby 
(1) ROLLER, spol. s 

r.o.(Po ná 328/4, 
Jesenské, 98002)

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

17.10.2022 za mesiac (od 
950)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; plánovanie a organizovanie prác 
zvereného výrobného úseku, dohliadanie a koordinovanie činností 
výrobného procesu s cie om optimálneho využitia materiálových 
vstupov, strojov a náradia, pracovnej doby a pracovnej sily
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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

Manipulátor 
profilovacích a 
deliacich 
zariadení / 
skladník (1)

MBS Strechy 
s.r.o.(Sobôtka 5687/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Miroslava Beláková, konate  (tel.: 
+421915802398, e-mail: 
mbsstrechy@mbsstrechy.sk)

25.8.2022 za mesiac (od 
1000)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha profilovacieho stroja a deliaceho 
zariadenia, výroba klampiarskych profilov na ohýbacom zariadení, 
príjem a výdaj tovaru. Práca ja na VZV - vysokozdvižnom vozíku.  
Manipulátor profilovacích a deliacich zariadení / skladník – 
kumulovaná pracovná pozícia

Marketingový 
špecialista (1) Moderné Webstránky 

s.r.o.(Čerenčianska 22 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis si možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
info@modernewebstranky.sk)

8.11.2022 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme:  

- marketéra - na správu sociálnych sietí, Google Ads, reporting a 
iných marketingových činností.  
  
Zaujíma ťa, aké budeš mať výhody?  
- práca na TPP  
- možnosť práce z domu nieko ko dní v mesiaci po skúšobnej dobe  
- mladý kolektív  
- možnosť učiť sa nové veci (máme k dispozícii množstvo kurzov z 
oblasti marketingu, ale aj iných)  
- finančne zaujímavé ohodnotenie  
  
Ak si myslíš, že by si bol prínosom pre našu firmu,  
napíš nám na mail: info@modernewebstranky.sk
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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, +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

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: Ihneď ; Montáž oce ových konštrukcí a brán.

Montážny 
pracovník na 
stavbe solárnych 
panelov - 
Nemecko (9)

ANBELA trade 
s.r.o.(Rimavská 2/27, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ladislav Zsóri (tel.: 
+421905713390, e-mail: 
anbelatrade@gmail.com)

4.11.2022 za hodinu (od 
12)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávate a môžete kontaktovať 
telefonicky alebo emailom.  
Miesto výkonu práce je v rámci Nemecka.  
Znalosť nemeckého jazyka - výhodou.

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, údenár 
(9)

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

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

5.9.2022 za mesiac (od 
890)

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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Nutričný poradca 
bez špecializácie 
(1)

Farma ASIRI(Čierny 
Potok 53/, 98031)

MUDr. Csaba Lehocký (tel.: 
+421905352988, e-mail: 
dg.sro.rs@gmail.com)

17.10.2022 za mesiac (od 
646) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Nutričný poradca.

Nutričný poradca 
bez špecializácie 
(1)

Lekáreň RIMAVA 
s.r.o.(P. Dobšinského 
192/30, Rimavská 
Sobota 1, 97901)

MUDr. Csaba Lehocký (tel.: 
+421905352988, e-mail: 
dg.sro.rs@gmail.com)

17.10.2022 za mesiac (od 
646) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Nutričný poradca.  

Obchodný 
zástupca (1)

cosmos flowers, 
s.r.o.(Školská 2418, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis si možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (tel.: 
+421905155364, e-mail: 
boss@cosmosflowers.sk)

30.9.2022 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obchodný zástupca, rozvoz na dovávke. 

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.  

Obrábač kovov - 
sústružník, 
frézar, vŕtač, 
horizontkár (3)

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

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

26.9.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; obrábanie kovov na mechanickom 
sústruhu Revolverový sústruh R5, sústruh SV 18, SUI 80, R80, 
sústruh SN 71 C 
obrábanie kovov na CNC strojoch  - sústruh, fréza, horizontka ... 
strojné obrábanie povrchov, dier vŕtaním a vyvrtávaním, rezanie 
závitov, vystružovanie a frézovanie rôznych tvarov súčiastok z 
rôznych druhov materiálov, znalosť čítania technickej 
dokumentácie vítaná

Odborný 
administratívny 
asistent 
Všeobecná 
nemocnica 
Rimavská Sobota 
(2)

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

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

6.10.2022 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami. 
Odborné práce s nemocničným informačným systémom. 
Kódovanie DGR.
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Opravár 
nákladných 
vozidiel a 
po nohospodársk
ych strojov (1)

DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Jesenské , 98002)

Zoltán Czene  (tel.: 
+421918700088, e-mail: 
zoloczene@gmail.com)

9.11.2022 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Oprava nákladných vozidiel, 
po nohospodárskej a lesnej techniky.

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

Pomocný 
pracovník (1)

Ivan Demian  
TOVOZEK(Rimavská 
Píla, Hlavná 88, 
Tisovec, 98061)

Ivan Demian - majite  (tel.: 
+421915832280, e-mail: 
tovozek@gmail.com)

14.11.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v stavebníctve a vodoinštalačné a 

strojárske práce, údržba CNC stroj. zariadenia v rámci SR.

Pomocný 
pracovník (4) Ján Muránsky - 

J.M.D.(Hlavná 12, 
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.: 
+421905813377)

23.8.2022 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník pri spracovaní, 
manipulácii gu atiny a palivového dreva.

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.
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Pomocný 
pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (3)

BioEn s. r. 
o.(Hubovo 106, 98050)

Marián Jackuliak  (tel.: 
+421908111288, e-mail: 
jackuliak@combin.sk)

5.10.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ;  Dbať na dodržiavanie HACCP a 
právnej hygienickej praxe 
 Dodržiavanie interných smerníc a predpisov. 
 Pri práci dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a pravidlá  
 Evidencia výroby produktov 
 Evidencia čistiacich a sanitačných prác 
 Správne označovať a uskladňovať vyrobené výrobky 
 Zabezpečenie výrobkov pred odcudzením a znehodnotením. 
 Dbať na hygienu na pracovisku 
 Udržiavanie čistoty a poriadku na prevádzke 
 Po ukončení práce vykonať čistiace a dezinfekčné práce na 
pracovisku 
 Dodržiavať výrobné postupy 
     Pomocné práce pri výrobe a balení výrobkov 

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 
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: Ihneď ; 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. 
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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. 

Predavač v 
obchodnej 
prevádzke - 
elektro (1)

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

Boris Spodniak (tel.: 
+421902961924, e-mail: ib-
elektro@centrum.sk)

11.11.2022 za mesiac (od 
762)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač v elektre.   
Obsluha zákazníka, práca s pokladňou, predaj a dokladanie. 
Spravovanie splátkového systému.  
Vo né pracovné miesto sa preobsadzuje v rámci národného 
projektu Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 3, preto uchádzači 
musia byť evidovaní minimálne 1 mesiac, vysokoškolsky vzdelaní 
uchádzači aspoň 3 mesiace a zároveň musia byť z cie ovej skupiny:  
- občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným 
stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme 
štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal 
pravidelne platené zamestnanie ,  
- občan starší ako 50 rokov veku,  
- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 
po sebe nasledujúcich mesiacov  
- občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné 
vzdelanie  
- občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
nemal pravidelne platené zamestnanie, (pravidelne platené 
zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe 
nasledujúcich mesiacov)  
- občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo 
viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo 
starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej 
dochádzky,  
- občan so zdravotným postihnutím.  
  

Predavač/ka vo 
večierke (1)

Karol 
Farkaš(Malohontská 
1931 , Rimavská 
Sobota, 97901)

Karol Farkaš (tel.: 
+421907251113, e-mail: 
farkas95@gmail.com)

9.8.2022 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru zákazníkom, práca s 

pokladňou, prax je vítaná.  
Pracuje sa na krátky/dlhý týždeň po dohode so zamestnávate om.   
Zamestnávate ovi môžete posielať životopisy na emailovú adresu.
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Prevádzkový 
zámočník 
údržbár, 
elektromechanik 
(2)

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

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

26.9.2022 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; prevádzkový zámočník - údržbár : 
kontrola, údržba, oprava strojov a zariadení, odstraňovanie porúch 
výrobných a technologických zariadení, zváračské práce, obsluha 
motorového vozíka, zámočnícke práce 
elektromechanik : 
Požadovaný stupeň vzdelania:  
elektromechanik - silnoprúdová technika stredné odborné 
vzdelanie s výučným listom  
Práca s elektrotechnickými schémami. 
odstraňovanie elektrických porúch zariadení, strojov a budov, 
práce pri montáži, opravách, rekonštrukcii, zoraďovaní a  skúšaní 
elektrických strojov, prístrojov a zariadení, elektrických a 
elektromechanických systémov obrábacích strojov, výrobných 
centier a výrobných liniek. Súčasťou práce je diagnostika a 
odstraňovanie závad mechanizmov zariadení. Vykonáva funkčné 
skúšky elektrických i elektronických agregátov a prvkov.

Psychológ v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. podaktivita 
1.2.1 (2)

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)

2.11.2022 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; 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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Recepčný v 
kozmetickom 
salóne (1)

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

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

21.10.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Recepčná v Kozmeticko-Relaxačnom 
centre.  
Komunikácia so zákazníkom, objednávanie zákazníkov, pomocné 
administratívne práce , organizovanie chodu prevádzky.

Regionálny 
obchodný 
zástupca - 
Rimavská Sobota 
(1)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Svätoplukova 2
4, Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Jana Bibová  (tel.: 
+421905942900, e-mail: 
dobrotkova@kpas.sk)

7.10.2022 za mesiac (od 
589,9) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo 
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné 
poradenstvo neskúsili? 
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť 
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity. 
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. 
 
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú: 
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich 
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a 
potrieb klienta 
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného 
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta 
Starostlivosť o zverené klientské portfólio 
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov

SAP operátor (1) YURA ELTEC 
Corporation Slovakia, 
s.r.o.(Dobšinského 
4016, Rimavská 
Sobota, 97901)

Životopis si možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
miniar@yura.co.kr)

23.9.2022 za mesiac (od 
762) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; SAP operátor - administratívne práce.  
Riadenie aktuálnych výrobných výkresov a štandardov a ich 
zmenoviek. Kontrola produkcie na výrobných pásoch. Spolupráca 
a pri audite produktu. Manažment školení pre výrobných 
zamestnancov vo vzťahu k oddeleniu. kontrola vhodnosti 
distribučných listov.  
Zamestnávate  zaučí novoprijatých zamestnancov.
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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

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.  
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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.

Technik údržby 
(1)

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

(tel.: +421918695010, e-mail: 
henrieta.baranova@te.com)

19.10.2022 za mesiac (od 
1600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA:  
 - Zabezpečiť údržbu a opravy elektrických zariadení  
- Pripraviť dokumentáciu pre TPM vybraných strojov vo výrobe a 
elektrických zariadení budovy  
- Špecifikovať, objednať a evidovať potrebné náhradné diely  
- Podpora výroby s cie om minimalizovať prestoje vo výrobe 
spôsobené poruchami strojov a zariadení  
- Spolupracovať so zahraničnými dodávate mi strojov pri riešení 
problémov  
- Zúčastniť na školeníach o údržbe a opravách strojov u 
zahraničných dodávate ov   
- Podpora úsporných projektov vo výrobných procesoch a údržbe 
strojov a zariadení  
- Návrhovať riešenia a spolupracovať pri realizácií  automatizácie 
výrobných operácií  
- Vykonávať prácu v súlade s legislatívou SR a súvisiacimi 
vyhláškami, dodržiavať zásady BOZP  
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Technológ (2) BioEn s. r. 
o.(Hubovo 106, 98050)

Marián Jackuliak  (tel.: 
+421908111288, e-mail: 
jackuliak@combin.sk)

24.10.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 02.01.2023 ; Obsluha kotla na pevné palivo s 

výkonom 190 kW 
Obsluha pariaceho stroja 
Obsluha baličiek - vákuová, flowpacková, kelimková 
Vykonávanie drobných opráv 
Pomocné práce vo výrobe

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)

Patrik Vlček (tel.: +421911018810, 
e-mail: 
patrikzbojska@gmail.com)

14.9.2022 za mesiac (od 
1400)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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.

Upratovačka 
spoločných 
priestorov v 
bytových domoch 
(1)

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

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

14.3.2022 za mesiac (od 
323)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie spoločných priestorov 
bytových domov a komerčných priestorov v meste Rimavská 
Sobota.  
Pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Učite  strednej 
odbornej školy 
pre stavebné 
odbory (1)

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

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

14.11.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Učite  odborného predmetu strednej 
odbornej školy - učite  pre stavebné odbory
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Učite /ka chémie 
(1)

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)

10.10.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; vzdelávanie žiakov 5. až 9. ročníka 
základnej školy v predmete chémia

Vodič dodávky 
do 3,5 t. (2)

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

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

11.10.2022 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozvoz potravinárskeho tovaru v rámci 
SR 
- zvoz surovín na firmu 
- starostlivosť o pridelené distribučné vozidlo 
- inkaso hotovostných faktúr od dodávate ov 
- spätný zvoz vráteného tovaru od dodávate ov  a pod.

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.

Vodič 
nákladného 
vozidla (3)

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

Elena Ťažká, ekonómka (tel.: 
+421907842216)

23.8.2022 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla - vnútroštátna 
preprava. Preprava a rozvoz dreva, gu atiny.

Vodič 
nákladného 
vozidla T815 s 
hydraulickou 
rukou (1)

DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Jesenské , 98002)

Zoltán Czene  (tel.: 
+421918700088, e-mail: 
zoloczene@gmail.com)

9.11.2022 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Vodič nákladného motorového 
vozidla Tatra815  riadi a vedie nákladné motorové vozidlo, 
obsluhuje hydraulickú ruku a vykonáva bežnú údržbu.
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Vodič rozvozu 
mliečnych 
výrobkov (2)

Agrár LAND 
s.r.o.(Hubovo , 98050)

Marián Jackuliak  (tel.: 
+421917935699, e-mail: 
jackuliak@combin.sk)

3.11.2022 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Rozvoz ovčích výrobkov v rámci SR z 
Hubova. 
Dopĺňanie tovaru v regiomate.

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

Vývojár 
webových 
stránok (1)

Moderné Webstránky 
s.r.o.(Čerenčianska 22 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Životopis si možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
info@modernewebstranky.sk)

8.11.2022 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme:  

- programátora - pre systém Magento 2  
- potrebná je znalosť PHP, JS, HTML a CSS)  
  
Zaujíma ťa, aké budeš mať výhody?  
- práca na TPP  
- možnosť práce z domu nieko ko dní v mesiaci po skúšobnej dobe  
- mladý kolektív  
- možnosť učiť sa nové veci (máme k dispozícii množstvo kurzov z 
oblasti marketingu, ale aj iných)  
- finančne zaujímavé ohodnotenie  
  
Ak si myslíš, že by si bol prínosom pre našu firmu,  
napíš nám na mail: info@modernewebstranky.sk
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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)

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.

Zdravotná sestra 
(2)

ADOS MEDICUS, 
s.r.o.(L. Svobodu 
17/11 , Rimavská 
Sobota, 97901)

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

4.8.2022 za mesiac (od 
550) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie chorých v domácom prostredí 
na ich adrese.  
 Pracovný pomer na kratší pracovný čas.  
Miesto výkonu: Okres Rimavská Sobota, Torňa a a okolie
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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: Ihneď ; 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.  

Zástupca 
vedúceho 
závodného 
stravovania (1)

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

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

14.11.2022 za mesiac (od 
750) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie prevádzky v 
prevádzkových jednotkách a vybavovanie reklamácií a objednávok 
vrátane kontrolnej činnosti. Evidencia, nahlasovanie, vyhlasovanie 
stravy stravníkom. Denné uzávierky stravy a počty pod a 
jednotlivých menu výberov k následnému normovaniu. Mesačná 
uzávierka vydaných jedál, sumáre pod a jednotlivých stredísk. 
Kontrola surovín v skladoch, kontrola dátumu spotreby atď. Viac 
informácií na osobnom pohovore.   
  
Výška mzdy - 750 Eur/mesiac + 12%  
Pracovný pomer je na dobu určitú - pod a dohody a záujmu. Prax 
výhodou.  
Zamestnávate a môžete kontaktovať každý deň od pondelka do 
piatka od 08:00 -13:00 hod.   
 

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.  
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Čašník, servírka 
(4)

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

2.11.2022 za hodinu (od 
6)

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

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čašníčka 
(1)

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

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

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.

Špecialista 
podnikový 
ekonóm (1)

Mestské kultúrne 
stredisko Rimavská 
Sobota(Nám. Š.M. 
Daxnera 1723/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: +421475621550, e-mail: 
riaditel@domkultury-rs.sk)

28.9.2022 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.01.2023 ; Výberové konanie sa uskutoční 
9.11.2022 a 7.12.2022 o 10:00 hod v MsKS, kancelária riadite ky, 
Nám. Š. M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota
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