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AIMT - 
Technický 
operátor (1)

Adient Innotec Metal 
Technologies 
s.r.o.(Zvolenská cesta 
2740, Lučenec, 98401)

Barbora Pechová (, e-mail: 
barbora.pechova@adient.com)

20.8.2021 za mesiac (od 
750) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulačné práce na linke  
- Obsluha a nastavenie stroja a parametrov na základe technickej 
dokumentácie  
- Vykonávanie predpísaného technologického postupu, dozor a 
kontrola priebehu výroby  
- Kontrola hotových výrobkov  
- Nastavovanie, základná údržba a oprava zariadenia  
- Odoberanie a balenie hotových výrobkov

Administratívny 
asistent v 
zdravotníctve - 
asistent pre DRG 
(2)

Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

Ing. Jana Gondová (tel.: 
+421474311223, e-mail: 
gondova@lcnsp.sk)

2.9.2021 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykazovanie do zdravotných poisťovní v 
súlade s platnými diagnózami.

Administratívny 
pracovník (1)

Kristián Illéš - 
KOVILL(Radzovce 
145, Radzovce, 98558)

Kristián Illéš (, e-mail: 
info@kovill.sk)

16.11.2021 za hodinu (od 
4,3)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Asistent_Asistent
ka (1) DM Notrereality, 

s.r.o.(T. G. Masaryka 
29a, Lučenec, 98401)

Mgr. Dušan Marek, konate  (tel.: 
+421907234031, e-mail: 
marek@dmnotrereality.sk)

30.9.2021 za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Barber (3) DASU s.r.o.(Železničná 
43, Lučenec, 98401)

Milan Surkoš (tel.: 
+421905549792, e-mail: 
milan.surkos@gmail.com)

16.8.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Barber  

CNC frézar - 
sústružník (1) SCHILLER spol. s 

r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
1000) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná obsluha CNC  kovoobrábacích 
strojov vrátanie zoraďovania a tvorby jednoduchých prípadne 
zložitých programoiv.  znalosť čítania strojárskych výkresov a 
dokumentácie, merania, technické a technologické myslenie.    
Osvedčenia/certifikáty:o tecnologickom vzdelaní, kurzoch obsluhy 
a programovania CNC strojov.   
Záujemcovia si môžu posielať profesný životopis          
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CNC operátor-
strojár (1) SCHILLER spol. s 

r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
750) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha obrábacích centier - sústruhy, 
frézy, vo výrobe, opracovanie dielcov pod a technickej 
dokumentácie, základná kontrola rozmerov. Znalosť čítania 
strojárskych výkresov a dokumentácie, merania, technické a 
technologické myslenie.  Osvedčenia/certifikáty: o tecnologickom 
vzdelaní, prípadne CNC obsluhe strojov.   
Záujemcovia si môžu posielať profesný životopis.          
          
       
          

CNC 
programátor-
technológ (1)

SCHILLER spol. s 
r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
1000) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie  technológie  a CNC 
programov kovoobrábacích strojov - frézovacie a sústružnícke 
centrá. Znalosť čítania strojárskych výkresov a dokumentácie, 
merania, technické a technologické myslenie.        
      

Cukrár (2) Duljšen Hajrula 
FLAMENGO(T.G.Mas
aryka 350/16, Lučenec, 
98401)

Edita Valterová (, e-mail: 
valterova@mojasrdcovka.sk)

5.8.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - Zá uba k pečeniu  
- Dodržiavať výrobné štandardy a postupy práce pod a 
prevádzkového manuálu   
- Pripravovať cukrárenské výrobky pod a prideleného portfólia 
produktov  
- Zodpovednosť za dodržiavanie noriem a technologických 
postupov pri ich príprave  
- Zabezpečiť kvalitu pripravovaných cukrárenských výrobkov  
- Dodržiavať hygienické normy a čistotu na pracovisku  
- Zodpovedať za skladové zásoby základných surovín cukrárenskej 
výroby
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Donáškar/
rozvozca (2) ACONITUM, s. r. 

o.(Námestie republiky 
5994/32, Lučenec, 
98401)

Peter Malík - prokurista (tel.: 
+421917750342, e-mail: 
malik@aconitum.sk)

10.9.2021 za mesiac (od 
623)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Doručovanie pokrmov a nápojov 
motorovým vozidlom osobám.

Ekonóm 
spoločnosti (1)

CERAMIC HOUSES 
EU, s.r.o.(Ľ. 
Podjavorinskej 8, 
Lučenec, 98401)

Ing. Eva Gubányiová (tel.: 
+421948641517, e-mail: 
praca@ceramichouses.sk)

4.10.2021 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovednosť za ekonomiku spoločnosti,    
- ekonomické poradenstvo pri plánovaní výroby a obchodu, pri 
prijímaní strategických rozhodnutí,  
- určenie hlavných účtovných procesov,  
- zodpovednosť za správu daní,   
- zodpovednosť za ročnú účtovnú závierku,   
- riadenie finančných operácií,   
- sledovanie a aplikácia legislatívnych zmien.

Ekonóm, 
účtovník (1)

Obec Bulhary(Bulhary 
96, Fi akovo, 98601)

Dezider Szakó, starosta (tel.: 
+421915308645)

11.11.2021 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; ekonomické činnosti a činnosti v oblasti 
učtovníctva

Elektrikár (1) Marián 
Požehnaj(Karola 
Borhyho 652/6, 
Lučenec, 98401)

Marián Požehnaj (tel.: 
+421915829952, e-mail: 
belroe@gmail.com)

31.5.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť so 
zamestnávate om vopred telefonicky/e-mailom.
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Elektrikár (2) KAM Rent, 
s.r.o.(Skladištná 4676, 
Lučenec, 98401)

Peter Kokavec (tel.: 
+421940194562, e-mail: 
kamrent@kamrent.sk)

9.3.2021 za mesiac (od 
1325)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalačné práce, vykonávanie 
preventívnej údržby na výrobných  a technologických 
zariadeniach, bezodkladné riešenie vzniknutých problémov.  
Vhodní uchádzači si dohodnú termín osobného stretnutia vopred 
telefonicky: Peter Kokavec 0940194562

Elektrikár (20) Pese s.r.o.(Hrnčiarske 
Zalužany 304, 
Hrnčiarske Zalužany, 
98012)

Erika Fulercíková (tel.: 
+421905200629, e-mail: 
slovakia@coratop.com)

20.9.2021 za mesiac (od 
2600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Všeobecné elektroinštalačné práce, 
zapájanie rozvodov, trasovanie, kabeláž, atď..

Farmaceutický 
laborant (1) KOVOAMB, 

s.r.o.(Mieru 1A, 
Lučenec, 98401)

Mgr. Viktória Nagyová - 
personalistka (, e-mail: 
trinoro@centrum.sk)

6.5.2021 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca farmaceutického 
laboranta/farmaceutickej laborantky vo verejnej lekárni.

Finančný 
konzultant (2)

Euphoria Services, 
s.r.o.(Ulica mieru 
150/8, Lučenec, 98401)

Mgr. Ján Debnár (tel.: 
+421917445912, e-mail: 
jan.debnar1@os.allianz.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
400)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej Agentúrnej kancelárie h adáme 

nového kolegu / kolegyňu.  
Ponúkame viacero možností spolupráce, niektoré taktiež s FIXným 
platom.  
Vo ná pozícia: Finančný konzultant  
Požiadavky na kandidáta:  
- min. SŠ vzdelanie s maturitou  
- skúsenosti v oblasti priameho predaja výhodou  
- výborné komunikačné a vyjadrovacie schopnosti  
- vysoké pracovné nasadenie, odolnosť voči stresu  
- predpoklady pre tímovú spoluprácu, pozitívne myslenie  
- príjemný vzh ad a reprezentatívne vystupovanie  
- flexibilita, samostatnosť, spo ahlivosť, zodpovednosť, lojalita  
schopnosť rýchlo sa učiť  
  
Všetky podrobnosti sa záujemca dozvie na osobnom pohovore, 
miesto výkonu práce: Lučenec a okolie.  
  
Pracujete v sektore poistenia, bankovníctva alebo maklérstva už 
dnes? Určite je táto ponuka aj pre Vás. V prípade prestupu k nám 
vieme zaručiť najvýhodnejšie podmienky na trhu.
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Finančný 
sprostredkovate  
(3)

DM Notrereality, 
s.r.o.(T. G. Masaryka 
29a, Lučenec, 98401)

Mgr. Dušan Marek (tel.: 
+421907234031, e-mail: 
marek@dmnotrereality.sk)

20.5.2021 za mesiac (od 
700) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupráca s profesionálnou maklérskou 
spoločnosťou - Universal maklérsky dom, a.s.

Fyzioterapeut (1) ADOS Budáčová, 
s.r.o.(A. Bernoláka 
1338/17, Lučenec, 
98401)

Mgr. Elena Budáčová (tel.: 
+421918648577, e-mail: 
ados.budacova@gmail.com)

19.10.2021 za mesiac (od 
1005)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Hlavný účtovník 
(1)

BK KOVOTRADE 
s.r.o.(Gemerská cesta 
1, Lučenec, 98401)

(, fax: +421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

18.11.2021 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.01.2022 ; -komplexné a samostatné spracovanie 
účtovníctva   
-účtovanie faktúr, účtovanie interných dokladov, bankových 
výpisov, pokladne  
-vypracovanie a účtovanie zápočtov, odsúhlasenie poh adávok a 
záväzkov  
-párovanie salda dodávate ov a odberate ov, podpora pri mesačnom 
reporte  
-účtovanie majetku a odpisov v zmysle platnej legislatívy  
-účtovanie nákladov budúcich období, leasingu  
-účtovanie pôžičiek  
-mesačné uzávierky spoločnosti  
-ročná účtovná uzávierka  
-vypracovanie a podanie daňových priznaní - DPH, Daň z príjmu 
PO, Daň z MV, Daň z nehnute nosti, Zrážková daň,...  
-vypracovanie interných účtovných smerníc  
-pravidelná inventarizácia účtov hlavnej knihy  
-vypracovanie štatistických výkazov  
-komunikácia s príslušnými úradmi, finančnými inštitúciami  
-všetky ostatné operácie spojené s komplexným spracovaním 
účtovníctva

Iný pomocný 
pracovník (1) Šťastné labky(Šávo ská 

cesta 58, Fi akovo, 
98601)

(tel.: +421904659924, e-mail: 
ozstastnelabky@gmail.com)

7.9.2021 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce pri opatere zvierat v 
útulku

Karosár (1) AUTOLAK HRIŇ, 
s.r.o.(Jiráskova 75, 
Lučenec, 98401)

Adam Hriň (tel.: +421907873551, 
e-mail: manazer@autolakhrin.sk)

8.11.2021 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Klientsky 
poradca - 
Lučenec, Ve ký 
Krtíš, Fi akovo 
(2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Rádayho  8, 
Lučenec, 98401)

Ing. Zita Rimajová (tel.: 
+421918410202, e-mail: 
rimajova@koop.sk)

24.5.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Láka Vás práca vo finančnom 
poradenstve?  
Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten 
správny čas?  
Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u 
stabilného zamestnávate a?   
Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
Vašou úlohou bude:  
• vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou 
na potreby klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu 
spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Kontrolór kvality 
(1) THORMA Výroba, 

k.s.(Šávo ská cesta 1, 
Fi akovo, 98601)

Silvia Gyenesová (tel.: 
+421907673322, e-mail: 
silvia.gyenesova@thorma.sk)

5.11.2021 za mesiac (od 
950)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; • Vstupnú, medzioperačnú a výstupnú 
kontrolu materiálu a výrobkov pod a dokumentovaných postupov  
• Kontrolu výrobkov, u ktorých zisťuje zhodu so stanovenými 
požiadavkami  
• Uvo nenie zhodných výrobkov pre ďalšiu operáciu, resp. pre sklad 
odbytu a označenie ich pod a technickej dokumentácie  
• Spoluprácu pri špecifikácii meradiel vhodných pre technickú 
kontrolu  
• Vykonávanie technickej prebierky dielcov a výrobkov a eviduje 
ich stav  
• Vizuálnu kontrolu akosti výrobkov a rozpracovanej výroby  
• Vyraďovanie nepodarkov z výrobného procesu

Krajčír/ka - šička 
(1)

Anna 
Pawlaková(Masarykov
a 4, Lučenec, 98401)

Anna Pawlakova (tel.: 
+421949780566, e-mail: 
azinterier@gmail.com)

18.10.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie záclon a závesov.
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Kuchár (1) Ing. Ján Krnáč(Ulica 
nová 1356/6, Lučenec, 
98401)

Ing. Ján Krnáč (tel.: 
+421908632276, e-mail: 
hviezdalucenec@gmail.com)

20.9.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovná ponuka: Prijmeme 
kuchára/kuchárku s praxou na TPP, prípadne úväzok pod a 
dohody. Práca vhodná aj pre kuchára na polovičnom invalidnom 
dôchodku a pod. Pracovná pozícia je vhodná len pre kuchára, 
ktorý je samostatný a má prax.

Kuchár (2) Ing. Miroslav 
Adamčák - Reštaurácia 
DVOR U 
JOZEFA(Kármána 4, 
Lučenec, 98401)

Ing. Miroslav Adamčák (tel.: 
+421903574109, e-mail: 
dvorujozefa@gmail.com)

24.5.2021 za mesiac (od 
1300)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hlavných jedál- mäsitých aj 
bezmäsitých. Varenie polievok. Príprava jedál na rôzne akcie pod a 
ponuky a potreby.

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) Norbert Nagy - 

Agentúra Štýl(Ľadovo 
3176, Lučenec, 98401)

(, e-mail: n.zanyka@gmail.com) 10.9.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca kuchára - krátky, dlhý týždeň, 

pondelok až sobota. Mzda 700 EUR + odmeny

Kuchár 
tureckých jedál 
(2)

ORER spol. s r.o.(Ulica 
T.G.Masaryka 350/16, 
Lučenec, 98401)

Mária Ambróšová (, e-mail: 
praca@mojasrdcovka.sk)

2.8.2021 za mesiac (od 
623)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál 
(hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy).  
Zodpovednosť za kvalitu pripravených tureckých pokrmov.  
Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy tureckých 
jedál.  
Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na 
pracovisku.  
Podie anie sa na príprave jedálneho lístka.  
Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.  
Kontrola kvality hotových jedál.  
Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.  
Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu 
na estetickú stránku pokrmov.
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Lektor / 
Lektorka 
anglického 
jazyka (2)

LINGUA ACADEMIA 
s. r. o.(Mieru 9, 
Lučenec, 98401)

JUDr. Štefan Oravec (tel.: 
+421910661661, e-mail: 
office@lingua-academia.com)

16.11.2021 za hodinu (od 
6,5) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba anglického jazyka.

Lekár (3) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

Ing. Jana Gondová (tel.: 
+421474311223, e-mail: 
gondova@lcnsp.sk)

11.5.2021 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Logopéd (1) Súkromné centrum 
špeciálno-
pedagogického 
poradenstva, Ulica 
Dukelských hrdinov 2, 
Lučenec(Ulica 
Dukelských hrdinov 2, 
Lučenec, 98401)

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, 
PhD. (tel.: +421911243882, e-mail: 
scspp.poltar@gmail.com)

4.10.2021 za mesiac (od 
1035) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; Logopéd v školskom zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie, samostatný odborný 
zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec.

Majster na 
montáži stavieb 
(1)

CERAMIC HOUSES 
EU, s.r.o.(Ľ. 
Podjavorinskej 8, 
Lučenec, 98401)

Juliána Tomašovičová (tel.: 
+421948641517, e-mail: 
praca@ceramichouses.sk)

26.10.2021 za mesiac (od 
855) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Organizovanie montážnych  a stavebných 
prác na stavbách - montáž rodinných domov z prefabrikátov.   
- Riadenie 4-8 člennej stavebnej skupiny, evidencia ich dochádzky, 
pracovného výkonu.   
- Pravidelné reporty nadriadenému.  
- Zabezpečenie drobného náradia a materiálu na stavbe, práca s 
hotovosťou.  
- Odborná agenda stavby.  
- Šoférovanie služobného auta a vedenie súvisiacej administratívy.
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Maliar, tapetár 
(2) SPODSTAV, 

s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jaroslav Spodniak (tel.: 
+421905625652, e-mail: 
jaroslav@spodstav.sk)

19.5.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Maliarske práce.

Manažér 
obchodnej 
skupiny (1)

Euphoria Services, 
s.r.o.(Ulica mieru 
150/8, Lučenec, 98401)

Mgr. Ján Debnár (tel.: 
+421917445912, e-mail: 
jan.debnar1@os.allianz.sk)

8.10.2021 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Do našej Agentúrnej kancelárie h adáme 
nového kolegu / kolegyňu.  
Ponúkame viacero možností spolupráce, niektoré taktiež s FIXným 
platom.  
Vo ná pozícia: Manažér obchodnej skupiny.  
  
Požiadavky na kandidáta:  
- min. SŠ vzdelanie s maturitou  
- skúsenosti v oblasti priameho predaja výhodou  
- výborné komunikačné a vyjadrovacie schopnosti  
- vysoké pracovné nasadenie, odolnosť voči stresu  
- predpoklady pre tímovú spoluprácu, pozitívne myslenie  
- príjemný vzh ad a reprezentatívne vystupovanie  
- flexibilita, samostatnosť, spo ahlivosť, zodpovednosť, lojalita  
schopnosť rýchlo sa učiť

Manažér 
obchodného 
úseku pre 
Maďarsko (1)

CERAMIC HOUSES 
EU, s.r.o.(Ľ. 
Podjavorinskej 8, 
Lučenec, 98401)

Juliána Tomašovičová (tel.: 
+421948641517, e-mail: 
praca@ceramichouses.sk)

15.11.2021 za mesiac (od 
750) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca sa vykonáva z kancelárie, nejedná 
sa o osobné vyh adávanie klientov v teréne. Hlavnou náplňou práce 
je predaj rodinných domov do Maďarska. Oslovenie klienta, 
príprava cenovej ponuky, sledovanie plnenia záväzkov zo 
zmluvného vzťahu s klientom, komunikácia s klientom v 
maďarskom jazyku slovom a písmom. V prípade potreby osobné 
rokovanie s klientom, za pomoci skúseného pracovníka.  Vedenie 
súvisiacej administratívy, vypracovanie reportov (v slovenčine).
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Murár (2) Agro Insemas, 
s.r.o.(Trebe ovce 153, 
Trebe ovce, 98531)

Vladimír Murín - konate  (tel.: 
+421903542862, e-mail: 
agro.insemas@gmail.com)

1.3.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobný pohovor s konate om firmy po 
telefonickom dohovore.

Murár (2) SPODSTAV, 
s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jaroslav Spodniak (tel.: 
+421905625652, e-mail: 
jaroslav@spodstav.sk)

19.5.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce

NC frezár (1) K-Kart spol. s 
r.o.(Fi akovská 
41/4921, Lučenec, 
98401)

Ing. Jozef Konopka (tel.: 
+421905959842, e-mail: 
kkart@kkart.sk)

9.4.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha NC sústruhu alebo frézy, 
prípadne klasickej frézy, alebo sústruhu

NC sústružník (1) K-Kart spol. s 
r.o.(Fi akovská 
41/4921, Lučenec, 
98401)

Ing. Jozef Konopka (tel.: 
+421905959842, e-mail: 
konopka@kkart.sk)

12.2.2021 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha NC sústruhu alebo frézy, 
prípadne klasickej frézy, alebo sústruhu.

Obchodný 
manažér Profi 
pre Slovensko (1)

AGRO CS Slovakia, 
a.s.(Nám. republiky 5, 
Lučenec, 98401)

Alexandra Pathóová (, e-mail: 
pathoova@agrocs.sk)

12.7.2021 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; -zabezpečenie obchodných činností pre 
segment pestovate ský program  
-komunikácia s obchodnými partnermi  
-starostlivosť o zákazníkov  
-akvizičná činnosť  
-monitoring trhu a konkurencie  
-poskytovanie obchodného servisu a poradenstva pre zákazníkov  
-vyjednávanie obchodných podmienok, uzatváranie zmlúv  
-pravidelné návštevy u zákazníkov  
-vedenie obchodnej agendy  
-riešenie reklamácií  
-reporting
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Obchodný 
manažér pre 
program PET 
FOOD (1)

AGRO CS Slovakia, 
a.s.(Nám. republiky 5, 
Lučenec, 98401)

Alexandra Pathóová (, e-mail: 
pathoova@agrocs.sk)

23.7.2021 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; -zodpovednosť za rozvoj a realizáciu 
obchodnej stratégie a obchodných aktivít v programe Pet Food na 
území Slovenskej republiky  
-zodpovednosť za dosahovanie stanovených parametrov obchodu, 
zodpovednosť za dosahované výsledky  
-komunikácia s obchodnými partnermi  
-starostlivosť o zákazníkov  
-práca s predajným miestom u zákazníkov v osobnej zodpovednosti  
-akvizičná činnosť  
-monitoring trhu a konkurencie  
-poskytovanie obchodného servisu a poradenstva pre zákazníkov  
-vyjednávanie obchodných podmienok, uzatváranie zmlúv  
-pravidelné návštevy u zákazníkov  
-vedenie obchodnej agendy  
-reporting

Obchodný vedúci 
(7) Milan Žemla - 

iStredisko(Ve ké 
Dravce 1, Ve ké 
Dravce, 98542)

Milan Žemla (, e-mail: 
milan.zemla@brokeria.sk)

12.8.2021 za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; administratíva výlučne v kancelárií, práca 
s vnútropodnikovým systémom, telefonická komunikácia so 
zákazníkmi a obchodnými partnermi, po absolvovaní vzdelávania 
možná osobná komunikácia so zákazníkmi a tvorba finančných 
plánov, vedenie tímu.

Obchodný vedúci 
(7) Milan Žemla - 

iStredisko(Ve ké 
Dravce 1, Ve ké 
Dravce, 98542)

Milan Žemla (, e-mail: 
milan.zemla@brokeria.sk)

12.8.2021 za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; administratíva výlučne v kancelárií, práca 
s vnútropodnikovým systémom, telefonická komunikácia so 
zákazníkmi a obchodnými partnermi, po absolvovaní vzdelávania 
možná osobná komunikácia so zákazníkmi a tvorba finančných 
plánov, vedenie tímu.
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Operational 
controller / 
Prevádzkový 
kontrolór - junior 
(1)

Dometic Slovakia 
s.r.o.(Tehelná 8, 
Fi akovo, 98601)

Ing. Mgr. Ľubica Žáková (tel.: 
+421910468754, e-mail: 
lubica.zakova@dometic.com)

2.11.2021 za mesiac (od 
1100) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Spracováva a analyzuje štandardné 
účtovné výkazy a analýzy  
• Pripravuje finančné plány, prognózy (forecasty) a rozpočty  
• Navrhuje metódy, zásady, plány a postupy zhromažďovania a 
vyhodnocovania údajov pre požadované výstupy a ciele  
• Skúma, analyzuje dostupné zdroje a navrhuje riešenia, pripravuje 
prognózy a analyzuje výdavky, sleduje náklady spoločnosti  
• Pripravuje reporty na týždennej, mesačnej báze a ad hoc reporty  
• Kontroluje a pravidelne analyzuje k účové ukazovatele, navrhuje 
riešenia vo vzťahu k efektívnosti  
• Porovnáva návrhy rozpočtov jednotlivých útvarov a ich zložiek z 
h adiska vývoja čerpania nákladov, nastavuje nákladové 
účtovníctvo a kontrolu, štandardizáciu pre jednotlivé útvary 
spoločnosti  
• Spolupracuje pri procese optimalizácie finančného plánu, 
spo ahlivosti a správnosti reportovaných údajov  
• Spolupracuje pri plánovaní a koordinácii tvorby ročných a 
strategických rozpočtov  
• Spolupracuje pri finančných auditoch  
• Prispieva k zlepšovaniu riadiacich a kontrolných mechanizmov  
• Vytvára ad hoc analýzy, reporty a odporúčania pre potreby 
manažmentu a spoločnosti  
• Zúčastňuje sa na projektoch v oblasti kontrolingu

Operátor CNC 
strojov (1) MAHAX Slovakia, s. r. 

o.(Tehelná 8, Fi akovo, 
98601)

Ing. Eliška Kuklová (, e-mail: 
cv@mahax.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC strojov  
- základné nastavenie parametrov (výšky, hĺbky, ofset, čistenie 
stroja)  
- dodržiavanie stanovených kritérií a parametrov v rámci 
zachovania kvality, efektivity a produktivity  
- kontrola výstupnej kontroly kvality svojej práce  
- čítanie výkresovej dokumentácie a práca s posuvným meradlom  
- evidencia práce v informačnom systéme  
- obsluha vysokozdvižného vozíka

Operátor 
vysokozdvižného 
vozíka (1)

ForPack, s. r. 
o.(Šávo ská cesta  1722, 
Fi akovo, 98601)

Denisa Czikorová Belovecová 
(tel.: +421918597403, e-mail: 
personalne@forpack.sk)

5.11.2021 za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vysokozdvižného vozíka.
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Operátor/ka 
výroby (5) MAHAX Slovakia, s. r. 

o.(Tehelná 8, Fi akovo, 
98601)

Ing. Eliška Kuklová (tel.: 
+421948867761, e-mail: 
cv@mahax.sk)

22.10.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulačné práce vo výrobe  

- zodpovedá za prípravu suroviny pre výrobu  
- zodpovedá za výkon obslužných činností, za prísun a odoberanie 
materiálu   
  na miesto a z miesta výroby komponentov, za vypisovanie a 
odoberanie   
  materiálu zo skladu  
- zodpovedá za správnosť vyplnených tlačív pre účtovníctvo 
strediska  
- zodpovedá za kontrolu kvality vyrábaných komponentov 
pomocou   
  špecializovaného pracovného náradia, šablón  
- zodpovedá za dôkladné dodržiavanie bezpečnostných a 
protipožiarnych   
  postupov a hygieny v priestoroch spoločnosti, za čistotu a 
poriadok na   
  pracovisku

Opravár 
po nohospodársk
ych strojov (1)

Agro Insemas, 
s.r.o.(Trebe ovce 153, 
Trebe ovce, 98531)

Vladimír Murín - konate  (tel.: 
+421903542862, e-mail: 
agro.insemas@gmail.com)

1.3.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobný pohovor s konate om firmy po 
telefonickom dohovore.

Ošetrovate /
ošetrovate ka 
hovädzieho 
dobytka, 
dojič/dojička (2)

Po nohospodárske 
družstvo so sídlom v 
Hrnčiarskych 
Zalužanoch(Hrnčiarsk
e Zalužany , 
Hrnčiarske Zalužany, 
98012)

Zuzana  Munkáčiová (, e-mail: 
pdhzaluzany@gmail.com)

7.9.2021 za mesiac (od 
623)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovanie hovädzieho dobytka, práca v 

dojárni, práca pri výkrme hovädzieho dobytka.

Pekár (1) FRANZ BREWERY 
s.r.o.(Komenského 3, 
Lučenec, 98401)

Zdenka Nyesteova (tel.: 
+421918587142, e-mail: 
zdenka@tanciarenapivovar.sk)

5.10.2021 za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; ručná výroba chleba a pečiva (nočné 
zmeny), zarábanie cesta, delenie, tvarovanie, sádzanie, pečenie
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Pokladník, 
pokladníčka (1)

ACONITUM, s. r. 
o.(Námestie republiky 
5994/32, Lučenec, 
98401)

Peter Malík - prokurista (tel.: 
+421917750342, e-mail: 
malik@aconitum.sk)

10.9.2021 za mesiac (od 
623)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj hotových pokrmov a nápojov, 
čistota na pracovisku, správne účtovanie.

Pomocník v 
kuchyni (2) ACONITUM, s. r. 

o.(Námestie republiky 
5994/32, Lučenec, 
98401)

Peter Malík - prokurista (tel.: 
+421917750342, e-mail: 
malik@aconitum.sk)

10.9.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni pri príprave 
jedál, čistota na pracovisku.

Pomocný 
kuchár/kuchárka 
(1)

SS-GROUPE, 
s.r.o.(Pleš 117, Pleš, 
98531)

Ing. Erik Šándor (, e-mail: 
ssgroupesro@gmail.com)

19.10.2021 za mesiac (od 
630)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri príprave jedál.

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (5)

TIMBERLAND, 
s.r.o.(Belina 12, Belina, 
98601)

Ing. O ga Dávidová (, e-mail: 
timberlandsro@gmail.com)

12.10.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Klincovanie paliet  
Pomocné práce v drevovýrobe

Pomocný 
pracovník vo 
výrobe - čistič (1)

BK KOVOTRADE 
s.r.o.(Gemerská cesta 
1, Lučenec, 98401)

(, fax: +421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - čistenie a upratovacie práce výrobných 
liniek a okolia výrobných liniek  
- ostatné čistenie a upratovanie  
- iné činnosti pod a pokynov  nadriadeného

Pomocný 
robotník v lesnej 
škôlke (1)

ABIES EM 
s.r.o.(Ábelová 167, 
Ábelová, 98513)

Mgr. Emília Svoreňová (tel.: 
+421902576595, e-mail: 
abiesemsro@gmail.com)

2.2.2021 za mesiac (od 
623) Neukončené 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Manuálna práca v lesnej škôlke.
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Pomocný 
stavebný 
robotník (1)

Agro Insemas, 
s.r.o.(Trebe ovce , 
98531)

Vladimír Murín - konate  (tel.: 
+421903542862, e-mail: 
agro.insemas@gmail.com)

1.3.2021 za hodinu (od 
3,9)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný stavebný robotník. Osobný 
pohovor s konate om firmy po telefonickom dohovore. Výkon práce 
na stredisku Trebe ovce a Ve ká nad Ip om.

Pomocný 
stavebný 
robotník (1)

Ľubomír Obročník - 
LO(9. mája  2471, 
Poltár, 98701)

Ing. Martina Hroncová (, e-mail: 
hroncova@msip.sk)

12.11.2021 za mesiac (od 
630) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pracovník 
kontroly (1) SCHILLER spol. s 

r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
860) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie medzioperačnej, vstupnej a 
výstupnej kontroly, vypracovávanie - upozornení, hlásení, analýz 
výrobných nezhôd, odborných stanovísk k reklamovaným chybám, 
určovanie príčin ich vzniku a navrhovanie náprav opatrení za 
účelom zamedzenia ich opakovania. znalosť čítania strojárskych 
výkresov a dokumentácie, merania, technické a technologické 
myslenie.  Osvedčenia/certifikáty: o tecnologickom vzdelaní, 
školeniach ISO 9000.   
Záujemcovia si môžu posielať profesný životopis.       
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Pracovník 
marketingu (1) AGRO CS Slovakia, 

a.s.(Nám. republiky 5, 
Lučenec, 98401)

Alexandra Pathóová (, e-mail: 
pathoova@agrocs.sk)

20.10.2021 za mesiac (od 
850) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - činnosti spojené s online marketingom a 
kampaňami (aj v spolupráci s externými  
spoločnosťami)  
- starostlivosť o sociálne siete spoločnosti (FB, YTB, Instagram, 
LinkedIn ...)  
- spracovávanie dát z analytických nástrojov, vyhodnocovanie a 
interpretácia výsledkov  
a návrh potrebných zmien  
- spolupráca s produkčnými a kreatívnymi agentúrami a 
dodávate mi, koordinácia  
procesov a spolupráce  
- zavedenie a správa vlastného e-shopu  
- zabezpečenie čistoty dát na zákazníckych e-shopoch  
- sledovanie konkurenčného prostredia, vypracovanie analýz 
konkurencie  
- spolupráca pri textárskych a kreatívnych prácach  
- marketingové aktivity pre dcérsku spoločnosť AGRO CS 
ROMANIA  
- podpora a spolupráca na nadnárodných projektoch

Pracovník na 
montáži stavieb 
(10)

CERAMIC HOUSES 
EU, s.r.o.(Ľ. 
Podjavorinskej 8, 
Lučenec, 98401)

Juliána Tomašovičová (tel.: 
+421948641517, e-mail: 
praca@ceramichouses.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
630)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce na stavbe pri montáži rodinných 
domov z vyrobených prefabrikátov, pod a pokynov stavebného 
majstra.

Pracovník na 
obsluhu 
manipulačných 
zariadení (1)

AGRO CS Slovakia, 
a.s.(Nám. republiky 5, 
Lučenec, 98401)

Alexandra Pathóová (tel.: 
+421915986550, e-mail: 
pathoova@agrocs.sk)

12.7.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha kolesového nakladača a 
ostatných triediacich zariadení  
- spracovanie materiálu v procese kompostovania a výroby 
substrátov  
- bežná prevádzková starostlivosť o strojné zariadenia

Pracovník 
stávkovej 
kancelárie vo 
Fi akove ZŤP nad 
70 % (1)

Iveta 
Hrabušická(Biskupická  
7, Fi akovo, 98601)

Iveta Hrabušická (tel.: 
+421905961451, e-mail: 
pracatip@gmail.com)

28.10.2021 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník stávkovej kancelárie obsluhuje 
zákazníkov stávkovej kancelárie a vedie evidenciu kancelárie.   
  
Práca je vhodná len pre zdravotne postihnutého nad 70 % 
(Vytvorenie pracovného miesta na chránenom pracovisku). 
Pracovné miesto je vo né ihneď.
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Pracovník v 
drevovýrobe (1)

GREEN POWER RS, 
s.r.o.(Kokava nad 
Rimavicou 1445, 
Kokava nad 
Rimavicou, 98505)

Ing. Oliver Benedikty (, e-mail: 
benedikty@gprs.sk)

7.9.2021 za hodinu (od 
3,82)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - triedenie a značenie dreva pod a kvality

Prevádzkar / 
Čašník (1)

Pagani s. r. 
o.(Kubínyiho námestie 
367/7, Lučenec, 98401)

Ing. Milan Chamula (, e-mail: 
pagani.spolsro@gmail.com)

2.2.2021 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkar/ čašník v zabehnutej kaviarni.

Prevádzkový 
elektrikár, 
elektronik (5)

PRP, s.r.o.(Tomášovce 
395, Tomášovce, 98556)

Vlasta Šatanová (tel.: 
+421902924684, e-mail: 
personalne@prp.sk)

11.10.2021 za hodinu (od 
5,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - analyzovanie a odstraňovanie 
elektrotechnických porúch výrobnej linky  
- pravidelná údržba elektrotechnických zariadení    
- zabezpečenie ich plnej funkčnosti s minimálnymi prestojmi  
- vykonávanie preventívnych prehliadok zariadení pod a plánov 
údržby  
- aktualizácia elektro dokumentácie

Prevádzkový 
zámočník (2)

ŽIAROMAT 
a.s.(Továrenská 1, 
Kalinovo, 98501)

Miroslav Urda (tel.: 
+4210474302049, fax: 0474302008, 
e-mail: urda@ziaromat.sk)

15.11.2021 za hodinu (od 
3,41)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Bežné, stredné a generálne opravy hnacích 
agregátov, prevodoviek kolesových mlynov, hydraulických lisov a 
ostatných výrobných  zariadení v prevádzkach a dielňach.

Projektant 
pozemných alebo 
inžinierskych 
stavieb (1)

PROMOST s.r.o.(Nám. 
republiky 26, Lučenec, 
98401)

Ing. Michal Slobodník (tel.: 
+421903811902, e-mail: 
promost29@gmail.com)

23.4.2021 za mesiac (od 
800) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Projektovanie pozemných stavieb.  
Projektovanie inžinierskych stavieb.  
Kresličské práce.  
Meračské práce.  
Rozpočty stavieb.

Príslušník 
mestskej polície 
(2)

Mesto 
Fi akovo(Radničná 
562/25, Fi akovo, 
98601)

PhDr. Andrea Mágyelová (tel.: 
+421918582267, fax: 
+421474381001, e-mail: 
andrea.magyelova@filakovo.sk)

4.11.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.01.2022 ; Povinnosti príslušníka mestskej 
polície vyplývajúce z ustanovení Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii.
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Psychológ (1) Súkromné centrum 
špeciálno-
pedagogického 
poradenstva, Ulica 
Dukelských hrdinov 2, 
Lučenec(Ulica 
Dukelských hrdinov 2, 
Lučenec, 98401)

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, 
PhD. (tel.: +421911243882, e-mail: 
scspp.poltar@gmail.com)

4.10.2021 za mesiac (od 
1035) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Psychológ v školskom zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie, samostatný odborný 
zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec.
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Psychológ 
poradensko-
psychologických 
služieb úradu 
práce sociálnych 
vecí a rodiny (1)

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny(Petőfiho 39 , 
Lučenec, 98401)

Mgr. Marcela Machalová (tel.: 
+421472440121, e-mail: 
marcela.machalova@upsvr.gov.sk
)

10.11.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2022 ; Funkcia: psychológ poradensko-
psychologických služieb úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 
zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci 
Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 
starostlivosti III“, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  
Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, 
odbor sociálnych vecí a rodiny, referát poradensko-
psychologických služieb  
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Lučenec, Petőfiho 39, Lučenec  
Hlavné úlohy:  
činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva:  
 rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach 
rodinných problémov,  
 individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode 
(rozchode) rodičov,  
 poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave 
styku s rodičmi po rozvode (rozchode),  
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom 
domáceho násilia,   
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom 
drogovej alebo inej závislosti,  
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine v krízových 
situáciách a záťažových životných situáciách a vývinových krízach,  
 psychologické poradenstvo pre dieťa a rodinu v NRS, ktorá je v 
krízovej situácii,  
 aplikácia metód psychologického rodinného poradenstva,  
činnosti v oblasti psychodiagnostiky:  
 sprostredkovanie výstupov z orientačného psychologického 
posúdenia dieťaťa a rodiny na účely poradensko-psychologického 
procesu pri požiadavke na vykonanie opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany u dieťaťa a rodiny,  
 s oh adom na napĺňanie potrieb zdravého a harmonického 
vývinu dieťaťa realizuje výkon orientačného psychologického 
posúdenia vzťahu manželov/rodičov dieťaťa v rozvode/rozchode a 
dynamiky vzťahov v rodine,   
iné činnosti súvisiace s výkonom odborných činností:  
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 priebežné odborné vzdelávanie organizované, resp. odporúčané 
oddelením PPS Ústredia PSVaR,   
 povinnosť zúčastňovať sa individuálnej a skupinovej supervízie,   
.  spracovávanie podkladov pre štatistické zisťovanie v oblasti 
poskytovania poradensko-psychologických služieb údajov v 
informačných systémoch KIDS a DMS  
Informácia o odmeňovaní: platová trieda 8 - funkčný plat bude 
určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých ákonov v znení neskorších predpisov  
  
Číslo výberového konania: VK/22/2021/LC/DEI III  
  
Adresa na doručenie žiadosti: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Lučenec, F. Lehára 18 
, 984 01 Lučenec  
  
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre 
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: 
   
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením 
čísla výberového konania;   
 motivačný list;  
 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní;   
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;   
 profesijný štruktúrovaný životopis;   
 písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v 
kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise  
  
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 
15.12.2021  
 
  
V určenom termíne ich zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré 
sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na 
poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto 
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termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj 
telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Psychológ v 
rámci NP DEI III 
Lučenec (1)

Centrum pre deti a 
rodiny 
Lučenec(Železničná 
1213/26, Lučenec, 
98401)

Ing. Viera Kotmanová (tel.: 
+421472433035, e-mail: 
vyberyded@gmail.com)

21.7.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

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

Realitný maklér 
(3) DM Notrereality, 

s.r.o.(T. G. Masaryka 
29a, Lučenec, 98401)

Mgr. Dušan Marek (tel.: 
+421907234031, e-mail: 
marek@dmnotrereality.sk)

17.2.2021 za mesiac (od 
700) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Riadite /-ka MŠ 
(1)

Mesto 
Fi akovo(Štúrova 1, 
Fi akovo, 98601)

Mgr. Silvia Dubovská (tel.: 
+421474381001, e-mail: 
silvia.dubovska@filakovo.sk)

10.8.2021 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 25.11.2021 ; Riadite /-ka MŠ v dvojjazyčnej 
Materskej škole - Óvoda, Štúrova 1, Fi akovo.

Servisný technik 
mobilných 
telefonov (1)

Stanislav 
Juhaniak(Železničná 
15, Lučenec, 98401)

Stanislav Juhaniak (tel.: 
+421915959000, e-mail: 
stano.mobil@orangemail.sk)

19.7.2021 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj príslušenstva.  

Prijem a vydaj oprav.  
Servis mobilných telefónov.
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Sestra (3) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

Ing. Jana Gondová (tel.: 
+421474311223, e-mail: 
gondova@lcnsp.sk)

16.9.2021 za mesiac (od 
971,88) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Skladník - 
závozník (1)

PROTRADE, spol. s 
r.o.(Francisciho  31, 
Kokava nad 
Rimavicou, 98505)

Ing. Dušan Danko (tel.: 
+421455320987, e-mail: 
praca@protrade.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
740)

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

Dátum nástupu: 01.01.2022 ; Prijímanie a preberanie tovaru 
vodoinštalačného charakteru, vykladanie, nakladanie, ručne príp. 
na vysokozdvižnom vozíku, balenie zásielok, príprava balíkov a 
balenie tovaru, práca v sklade, vedenie skladovej evidencie, 
príprava trasy na rozvoz zásielok, rozvoz balíkov, práca s kuriérmi, 
iné robotnícke činnosti. Jedná sa o kumulovanú pozíciu.

Stavebný 
klampiar (1) SPODSTAV, 

s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jaroslav Spodniak (tel.: 
+421905625652, e-mail: 
jaroslav@spodstav.sk)

19.5.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Klampiarske práce.

Stolár (1) SPODSTAV, 
s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jaroslav Spodniak (, e-mail: 
jaroslav@spodstav.sk)

21.5.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Stolárske práce.

Strojník 
vodárenských 
zariadení (1)

Stredoslovenská 
vodárenská 
prevádzková 
spoločnosť, 
a.s.(J.A.Komenského 4, 
Lučenec, 98401)

Ing. Denisa Gerátová (, e-mail: 
denisa.geratova@stvps.sk)

4.11.2021 za mesiac (od 
660)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.01.2022 ; - kontrolovať správny postup v 

procese úpravy vody  
- ovládanie prevádzky ÚV po stránke strojnej  
-     odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch v prevádzke    
-     riadenie pracovných strojov  
- obsluha čerpacích a prečerpávajúcich staníc  
- údržba areálu ÚV  
- údržba a opravy na skupinovom vodovode  
- údržba a opravy elektrických zariadení
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Strojný zámočník 
(1)

SCHILLER spol. s 
r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke práce na výrobkoch pod a 
technickej dokumentácie, základná kontrola rozmerov. Znalosť 
čítania strojárskych výkresov a dokumentácie, merania, technické 
a technologické myslenie. Osvedčenia/certifikáty: o tecnologickom 
vzdelaní, prípadne kurzy.   
Záujemci môžu posielaťprofesný životopis.          
          
       
         

Strojársky 
robotník (3) THORMA Výroba, 

k.s.(Šávo ská cesta  1, 
Fi akovo, 98601)

Ing. Eva  Brodnianska (tel.: 
+421907673322, e-mail: 
eva.brodnianska@thorma.sk)

4.11.2021 za hodinu (od 
3,78)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - strihanie plechov pod a strižných plánov  
- strihanie a lisovanie jednoduchých dielcov  
- bodové zváranie jednoduchých zostáv  
- brúsenie kovov, jednoduchých a zložitých tvarov  
- vŕtanie jednoduchých otvorov  
- pomocné práce a manipulačné práce   
- nakladanie plechov a skladanie výpalkov na laseri

Terénny 
pracovník (1) Mesto 

Fi akovo(Biskupická 
1779/49B, Fi akovo, 
98601)

PhDr. Andrea Mágyelová (tel.: 
+421918582267, fax: 
+421474381001, e-mail: 
andrea.magyelova@filakovo.sk)

4.11.2021 za mesiac (od 
776)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;  aktívne vyh adávanie a kontaktovanie 
osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia 
prioritne osôb z MRK a udí bez domova, u ahčovanie komunikácie 
medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z 
komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;   
 posky¬tovanie základných informácií a podpory v krízových 
situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a 
povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie 
opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb;    
 spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v 
lokalite/regióne.

25



Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 18.11.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 19.11.2021 o 09:12

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Terénny sociálny 
pracovník (1) Obec Fi akovské 

Kováče(Fi akovské 
Kováče 275, Fi akovské 
Kováče, 98601)

Obec Fi akovské Kováče (tel.: 
+421905548287, +421474380233, 
e-mail: 
starostafkovace@gmail.com)

5.11.2021 za mesiac (od 
1082) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 13.12.2021 ; - poskytovanie základných informácií 
a podpory v krízových situáciách , poskytovanie základného a 
špecializovanépho poradenstva,   
- schopnosť identifikovať dostupné zdroje pre dosiahnutie cie ov 
TSP, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v 
lokalite  
- vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a 
konfliktov v lokalite, tech.-admin. úkony evidencie TSP, priebežné 
vzdelávanie,   
- schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať 
prácu v teréne
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Terénny sociálny 
pracovník (1)

Obec 
Málinec(Námestie SNP 
474/1, Málinec, 98526)

Ing. Igor Lacko (tel.: 
+421915425080)

4.11.2021 za mesiac (od 
1008) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 20.12.2021 ; − aktívne vyh adávanie a 
kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci 
lokality  
pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cie ovú skupinu MRK 
prioritne osôb z MRK),  
posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte 
spoločenskej, ekonomickej  
politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;  
− poskytovanie základných informácií a podpory v krízových 
situáciách, poskytovanie základného  
a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti 
primárnej prevencie, činnosti  
v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov 
znevýhodnených skupín  
obyvate ov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných 
služieb (sociálnych,  
psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme 
človeka/skupiny/komunity;  
− schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie 
cie ov terénnej sociálnej  
práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cie ovej skupiny, 
spolupráca s inštitúciami  
a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;  
− vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a 
latentných konfliktov v lokalite  
(v prípade potreby rola facilitátora); technicko-administratívne 
úkony v rámci evidencie  
terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj 
sociálnych kompetencií, výkon  
iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie 
NP TSP II.
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Tesár (2) SPODSTAV, 
s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jaroslav Spodniak (tel.: 
+421905625652, e-mail: 
jaroslav@spodstav.sk)

19.5.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Tesárske práce.

Upratovačka (1) JM - KREATIV, 
s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

Jana Strečková (tel.: 
+421905808017, e-mail: 
riaditel@riadime.sk)

15.10.2021 za hodinu (od 
3,58)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie autobuovej stanice v Lučenci.

Učite  II. stupňa s 
aprobáciou 
chémia - biológia 
(1)

Základná škola M. R. 
Štefánika, Haličská 
cesta 1191/8, 
Lučenec(Haličská cesta 
1191/8, Lučenec, 
98403)

Mgr. Gabriela Aláčová (tel.: 
+421911650189, e-mail: 
zsstefanikalc@gmail.com)

8.11.2021 za mesiac (od 
915) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 10.01.2022 ; Pedagogický zamestnanec II. stupňa s 
aprobáciou chémia - biológia

Verejný 
zdravotník (1) Regionálny úrad 

verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Lučenci(Petöfiho 1, 
Lučenec, 98438)

Bc. Žaneta Veselková (tel.: 
+421944523362, e-mail: 
lc.osobnyurad@uvzsr.sk)

27.10.2021 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné vykonávanie odborných úloh v 
oblasti epidemiológie v  
zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich platných predpisov  
výkon štátneho zdravotného dozoru - opatrenia na predchádzanie  
vzniku a šíreniu prenosných ochorení - samostatné odborné  
spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru   
alebo inšpekcie vo vymedzenom úseku - rozhodovanie v prvom 
stupni právneho konania.
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Vodič VZV, 
skladník (1)

ForPack, s. r. 
o.(Šávo ská cesta 1722, 
Fi akovo, 98601)

Denisa Czikorová Belovecová, 
personalista (tel.: +421918597403, 
e-mail: personalne@forpack.sk)

31.3.2021 za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; práca v sklade, vodič VZV  
  

Vodič 
kamiónovej 
dopravy (2)

BELOTRANS BV, 
s.r.o.(Mlynská 10, 
Fi akovo, 98601)

Vojtech Baláž, konate  (tel.: 
+421905815472, e-mail: 
angi@belotrans.sk)

19.3.2021 za mesiac (od 
850) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; prepravovanie a dodávanie tovaru pod a 
vopred dohodnutých podmienok v rámci tuzemska a do zahraničia 
v rámci EÚ  
  
vodič MKD
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Vodič kamiónu 
(2)

BELOTRANS BV, 
s.r.o.(Mlynská 10, 
Fi akovo, 98601)

Vojtech Baláž - konate  firmy 
(tel.: +421905212939, e-mail: 
belotrans@belotrans.sk)

10.5.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič/vodička medzinárodnej kamionovej 
dopravy  
prepravovanie a dodávanie tovaru pod a vopred dohodnutých 
podmienok v rámci tuzemska a do zahraničia v rámci EÚ  
Výberové konanie bude dňa 23.06.2021 o 09.00 hod. na adrese 
firmy.

Vodič 
vysokozdvižného 
vozíka (3)

PRP, s.r.o.(Tomášovce 
395, Tomášovce, 98556)

Vlasta Šatanová (tel.: +421 902 
924 684, e-mail: 
personalne@prp.sk)

11.10.2021 za hodinu (od 
4,53)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha vysokozdvižného vozíka  
- manipulácia s rezivom  
- uskladňovanie a vyskladňovanie reziva  
- evidencia reziva na sklade  
- zabezpečenie starostlivosti a údržby o stroj, pravidelná kontrola 
stroja  
- spolupráca na inventúrach  
- práca s elektronickou čítačkou čiarových kódov  
- spolupráca s kolegami z výroby  
- práca na zmeny v nepretržitej 4-zmennej prevádzke

Vodič 
špeciálneho 
nákladného 
motorového 
vozidla (4)

PRP, s.r.o.(Tomášovce 
395, Tomášovce, 98556)

Vlasta Šatanová (tel.: +421 902 
924 684, e-mail: 
personalne@prp.sk)

11.10.2021 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre spoločnosť PRP, s.r.o. v Tomášovciach 
h adáme šikovných a zodpovedných vodičov, ktorí majú praktické 
skúsenosti s obsluhou špeciálneho nákladného motorového vozidla - 
Sennebogen.  
  
Základnou náplňou práce je:  
- manipulácia s gu atinou  
- nakladanie a vykladanie LKW a vagónov  
- zabezpečenie starostlivosti a údržby o stroj, pravidelná kontrola 
stroja  
- spolupráca pri inventúrach  
- spolupráca s kolegami z výroby  
- práca na zmeny v nepretržitej 4-zmenej prevádzke

Výrobca 
stavebno-
stolárskych 
výrobkov (5)

BUILD 2008 
s.r.o.(Sládkovičova 
1208/1, Fi akovo, 
98601)

Béla Ferenczi (tel.: 
+421907146163, e-mail: 
build2008sro21@gmail.com)

23.9.2021 za hodinu (od 
12)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v BELGICKU  
Výroba, montovanie, oprava stavebno stolárskych výrobkov a 
konštrukcií - palety, schody   
Jednoduché pomocné, obslužné dokončovacie práce na stavbe 
budov - betónovanie
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Zdravotná sestra 
(1) ADOS Budáčová, 

s.r.o.(A. Bernoláka 
1338/17, Lučenec, 
98401)

Mgr. Elena Budáčová (tel.: 
+421918648577, e-mail: 
ados.budacova@gmail.com)

21.10.2021 za mesiac (od 
971)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacienta. 
Vedenie zdravotnej dokumentácie.

Zdravotnícky 
laborant 
(laboratórna 
diagnostika) (1)

SK-LAB, s.r.o.(Júliusa 
Szabóa  2a, Lučenec, 
98401)

Veronika Szökeová (, e-mail: 
veronika.szokeova@sklab.sk)

12.11.2021 za mesiac (od 
739)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Úlohy súvisiace s poskytovaním 
laboratórnych vyšetrení v klinickom laboratóriu, zahŕňajúce 
najmä:  
• Predanalytickú oblasť – činnosti vykonávané od odberu 
biologického materiálu po vlastné analytické spracovanie vzorky 
(príjem, identifikácia, triedenie, primárne spracovanie vzoriek 
biologického materiálu, zadanie do informačného systému a pod.)  
• Analytickú oblasť – vykonávanie analytickej činnosti pod a 
aktuálneho zaradenia na pracovný úsek  
• Postanalytickú oblasť – práce vykonávané po ukončení 
analytického procesu, súvisiace s dokumentovaním, 
protokolovaním a archivovaním vykonaných analytických 
procesov. Taktiež práce, súvisiace s údržbou a starostlivosťou o 
používané technologické zariadenia.  
• Prácu na výskumných projektoch, prípadne ďalších aktivitách 
laboratória.

Zootechnik (1) Agro Insemas, 
s.r.o.(Trebe ovce 153, 
Trebe ovce, 98531)

Vladimír Murín - konate  (tel.: 
+421903542862, e-mail: 
agro.insemas@gmail.com)

1.3.2021 za hodinu (od 
5)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobný pohovor s konate om firmy po 
telefonickom dohovore.

Zvárač (1) SCHILLER spol. s 
r.o.(Továrenská 
III/523, Lučenec, 
98401)

Ing. Martin Schiller (tel.: 
+421907882533, e-mail: 
schiller@schiller.sk)

6.7.2021 za mesiac (od 
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie strojných  konštrukčných zostáv 
a výrobkov pod a technickej dokumentácie, základná kontrola 
rozmerov.          
Osvedčenia/certifikáty:o tecnologickom vzdelaní, zváračský 
preukaz a osvedčenie o kurzoch zvárania MIG-MAG. Znalosť 
čítania strojárskych výkresov a dokumentácie, merania, technické 
a technologické myslenie.      
Záujemcovia môžu poslať profesný životopis.          
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Zvárač kovov 
(10)

THORMA Výroba, 
k.s.(Šávo ská cesta  1, 
Fi akovo, 98601)

Ing. Eva  Brodnianska (tel.: 
+421907673322, e-mail: 
eva.brodnianska@thorma.sk)

15.10.2021 za hodinu (od 
4,63)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - stehovanie jednoduchých dielcov, zostáv 
krbov, členitých a iných výrobkov do a nad 15 kg v prípravkoch, aj 
mimo prípravkov v ochrannej atmosfére CO2 podĺa 
technologických postupov a výkresovej dokumentácie  
- zváranie jednoduchých dielcov, zostáv krbov, členitých a iných 
výrobkov do a nad 15 kg v prípravkoch, aj mimo prípravkov v 
ochrannej atmosfére CO2 podĺa technologických postupov a 
výkresovej dokumentácie  
- úprava a očistenie zvarov  
- zváranie v polohách  
- brúsenie kovov, jednoduchých a zložitých tvarov  
- pomocné práce a manipulačné práce

Zámočník (1) Agro Insemas, 
s.r.o.(Trebe ovce 153, 
Trebe ovce, 98531)

Vladimír Murín - konate  (tel.: 
+421903542862, e-mail: 
agro.insemas@gmail.com)

1.3.2021 za hodinu (od 
5)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Osobný pohovor s konate om firmy po 
telefonickom dohovore.

Zámočník, 
zvárač CO2 (1)

MITTER - ELEKTRO, 
s.r.o.(Maloveská 68/, 
Lučenec, 98401)

Jozef Mitter - konate  (tel.: 
+421905655845, e-mail: 
mitter@mitter.sk)

3.11.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zámočník, zvárač CO2  

  
výroba rozvádzačových skríň

Údržbár - technik 
(1) Obchodné domy 

PRIOR STRED, 
a.s.(Novohradská  3, 
Lučenec, 98401)

Ľuba Kováčová (tel.: 
+4210455333672, e-mail: 
lkovacova@odprior.sk)

24.5.2021 za mesiac (od 
850)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba techniky a technologických 
zariadení v OD  
uvádzanie technologických zariadení do činnosti ako i do k udu  
vykonávanie bežných opráv a údržba elektrických zariadení OD  
obsluha plynovej kotolne  
zabezpečuje otváranie a zatváranie OD  
kontroluje technický stav obchodných a prevádzkových priestorov  
údržba okolia OD  
vykonáva odpočet energií  
počas neprítomnosti zastupuje správcu OD

Čašník, servírka 
(1)

Jaroslav Ďurčenka 
ESSEX(Haličská cesta 
4345, Lučenec, 98403)

Jaroslav  Ďurčenka (tel.: 
+421905656565, e-mail: 
essex.sk@gmail.com)

6.4.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov prevádzky espresso, 
účtovanie predaného tovaru prostredníctvom registračnej 
pokladne, preberanie a dokladanie tovaru v predajni, zodpovednosť 
za hotovosť v pokladni, vyúčtovanie a odovzdávanie denných tržieb, 
udržiavanie čistoty a poriadku v prevádzke
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Čašník, servírka 
(2)

Ľuba 
Sivoková(Fi akovská 
cesta 4260, Lučenec, 
98401)

Ľuba Sivoková, štatutárny 
zástupca (tel.: +421907641065)

16.6.2021 za mesiac (od 
623)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov + práca s pokladnicou

Čašník, servírka 
(2)

Ľuba 
Sivoková(Vajanského , 
Lučenec, 98401)

Ľuba Sivoková, štatutárny 
zástupca (tel.: +421907641065)

16.6.2021 za mesiac (od 
623)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov + práca s pokladnicou

Čašník, čašníčka 
(1)

VIZANOB 
s.r.o.(Železničná 276, 
Poltár, 98701)

Peter Rešutík (tel.: 
+421905338640, e-mail: 
peterresutik@centrum.sk)

29.9.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v pohostinstve v meste Poltár.

Šička odevnej 
konfekcie (4)

Scrubimed s.r.o.(Ve ká 
Suchá 237, Hrnčiarska 
Ves, 98013)

Samuel Šebok (tel.: 
+421918793186, e-mail: 
info.scrubimed@gmail.com)

15.2.2021 za mesiac (od 
620)

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

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; šička  
  
- šitie zdravotníckych odevov

Školník (1) Základná škola Štefana 
Koháriho II. s 
vyučovacím jazykom 
maďarským - II. 
Koháry István 
Alapiskola 
Mládežnícka 7 
Fi akovo - 
Fülek(Mládežnícka 7, 
Fi akovo, 98614)

Mgr. Roland Bozó (tel.: 
+421949777622, e-mail: 
zs.mladeznicka@gmail.com)

18.11.2021 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.12.2021 ; Školnícka práca vrátane jednoduchej 
remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych 
uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, 
kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr, stavebná oprava, 
drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného 
charakteru.
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