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Názov profesie 
(počet miest)
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pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

 Operátor/ka šitia 
(10) INDEX NOSLUŠ 

s.r.o.(Zvolenská 
cesta 2740, Lučenec, 
98401)

Bc. Patrícia Žigová  (tel.: 
+421905319789, e-mail: 
p.zigova@indexnoslus.sk)

8.4.2022 za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - Strihanie dielov 
- Šitie dielov 
- Kontrola kvality výrobkov 
 
Pracuje sa v sede.

Administratívny 
asistent v 
zdravotníctve - 
asistent pre DRG 
(1)

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

Ing. Jana Gondová (tel.: 
+421474311223, +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.

Asistent obchodu 
(1) AXIS distribution, 

s.r.o.(M.Rázusa 35, 
Lučenec, 98401)

Marian ČABAN (tel.: 
+421474331173, +421474331173, 
e-mail: caban@axis-
distribution.sk)

9.12.2021 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Asistent obchodu pri predaji registračných 
pokladníc a POS systémov.

Asistent predaja 
(1) BEZPEČNÉ 

LIEHOVINY 
s.r.o.(Haličská 
cesta 4894/, Lučenec, 
98401)

Petra Hliváková  (tel.: 
+421903615613, e-mail: 
personalne@najlacnejsialkohol.sk
)

25.4.2022 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 16.05.2022 ; Predavač + pokladník - hlavnou 
pracovnou náplňou je predaj tovaru, obsluha zákazníkov, 
dopĺňanie tovaru do regálov, prijímanie objednávok, označovanie 
cien a tovaru, blokovanie a práca s financiami. Predávaný 
sortiment: alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pivo, 
pochutiny, cukrovinky, tabakové výrobky, potraviny, práca s e-
kasou.

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 ; 
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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          
          
     
         

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.          
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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 (1) PENAM SLOVAKIA, 
a.s.(Mikušovská cesta 
26, Lučenec, 98401)

Mgr. Zuzana  Dadová  (tel.: 
+421911066340, e-mail: 
kovacovav@penam.sk)

29.4.2022 za hodinu (od 
3,8)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.06.2022 ; - výroba cukrárskych ciest, krémov, 

polotovarov, trvanlivého pečiva 
- pečenie a dokončovanie výrobkov 
- obsluha výrobných liniek 
- balenie výrobkov

Ekonóm (1) Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Lučenec(Zvolenská 
cesta 1164/27, Lučenec, 
98401)

Mgr. Andrea Kecskeméti (tel.: 
+421903558922, e-mail: 
lucenec@redcross.sk)

12.4.2022 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ekonomické činnosti, podvojné 
účtovníctvo, vedenie pokladničnej knihy...

Elektrikár (1) KAM Rent, 
s.r.o.(Skladištná 4676/, 
Lučenec, 98401)

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

20.4.2022 za hodinu (od 
6,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; elektroinštalačné práce, vykonávanie 
preventívnej údržby výrobných a technologických zariadení, 
zúčastňovanie sa pri výkone odb.prehliadok a revízií , a spolupráca 
pri odstraňovaní zistených porúch
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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 
1050)

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.

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.

Fyzioterapeut/ka 
(1) ADOS Budáčová, 

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

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

19.10.2021 za mesiac (od 
1100)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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 aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie záclon a závesov.

Kuchár (1) ORER spol. s 
r.o.(Námestie republiky 
5994/32, Lučenec, 
98401)

Mária Ambróšová  (tel.: 
+421949517555, e-mail: 
ambrosova@mojasrdcovka.sk)

28.4.2022 za mesiac (od 
762)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál 
(hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). 
Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. 
Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy 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.

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(ka) (1) Tibor Soós - 
SHR(Pinciná 123, 
98401)

Bc. Gabriela Soós  (tel.: 
+421914321927, e-mail: 
tibor.shr@gmail.com)

30.3.2022 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Kvalitár, 
kontrolór v 
strojárskej 
výrobe (1)

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

Ing. Barbora Čavojová  (tel.: 
+421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

9.3.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a 
výstupnej kontroly surovín, komponentov a výrobkov 
- obsluhovanie meracích prístrojov 
- vedenie a aktualizovanie predpísanej dokumentácie 
- vykonávanie kontroly kvality vo zverenej oblasti 
- dokumentovanie vykonaných kontrol kvality a ich následné 
reportovanie kompetentným zložkám 
- koordinovanie pracovníkov zodpovedajúcich za výrobný proces 
- fyzická kontrola výrobkov, kontrola množstva s množstvom 
uvedenom na dodacom liste 
- evidencia zistených chýb 
- administratívne spracovanie výsledkov kontroly

Lekár (2) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

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

11.5.2021 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti

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

Obsluha v 
reštaurácii (1)

Tibor Soós - 
SHR(Pinciná 123, 
98401)

Bc. Gabriela Soós  (tel.: 
+421914321927, e-mail: 
tibor.shr@gmail.com)

30.3.2022 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Odoberač (5) KAM Rent, 
s.r.o.(Skladištná 4676/, 
Lučenec, 98401)

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

20.4.2022 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; odnášanie vyrobeného reziva, ukladanie a 
prekladanie reziva
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Operátor výroby 
(10) INDEX NOSLUŠ 

s.r.o.(Mikušovská 
cesta 5363, Lučenec, 
98401)

Bc. Patrícia Žigová  (tel.: 
+421905319789, e-mail: 
p.zigova@indexnoslus.sk)

8.4.2022 za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor stroja na výrobu penových 
výstuží do automobilových sedadiel. 
 
- Obsluhuje a nastavuje stroje 
- Kontroluje kvalitu hotových výrobkov 
- Pracuje v stoji

Operátor výroby 
(30) DEKRA kvalifikácia a 

poradenstvo 
s.r.o.(Mikušovská cesta 
5363/, Lučenec, 98401)

Lucia Merčáková / Recruiter (tel.: 
+421940987252, e-mail: 
lucia.mercakova@dekra.com)

20.4.2022 za hodinu (od 
3,6)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:   
- plnenie denného plánu výroby na pridelenom pracovisku 
(množstvo, kvalita)   
- obsluha a základné nastavenie stroja pod a stanovených 
parametrov   
- kontrola kvality hotových výrobkov   
- nastavovanie, základná údržba a oprava zariadenia         
  
požiadavky:  
skúsenosti a prax z automobilového priemyslu, alebo s prácou pri 
výrobnej linke  
manuálna zručnosť  
schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať 
pod a neho  
dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)  
zodpovednosť v dochádzke, spo ahlivosť, chuť pracovať  
skúsenosti s nastavovaním/zoraďovaním strojov výhodou  
skúsenosti s kontrolou kvality hotových výrobkov výhodou  
zodpovedný prístup k práci, spo ahlivosť, samostatnosť a ochota 
učiť sa  

Pekár-cukrár (1) Jarmila 
Španielová(Vajanského 
2, Lučenec, 98401)

Jarmila Španielová (tel.: 
+421905369356, e-mail: 
jspanielova@gmail.com)

11.4.2022 za mesiac (od 
323)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pilčík (3) Tibor Soós - 
SHR(Pinciná 123, 
98401)

Tibor Soós  (tel.: +421914321921, 
e-mail: tibor.shr@gmail.com)

30.3.2022 za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pilčík (5) KAM Rent, 
s.r.o.(Skladištná 4676/, 
Lučenec, 98401)

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

20.4.2022 za hodinu (od 
4,7)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; pílenie gu atiny 
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Pomocná sila do 
kuchyne (1) ORER spol. s 

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

Mária Ambróšová  (tel.: 
+421949517555, e-mail: 
ambrosova@mojasrdcovka.sk)

28.4.2022 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za čistotu na prevádzke 
- úprava koreňovej zeleniny, ovocia 
- pomoc pri príprave jedál, pod a pokynov 
- čistenie sociálnych zariadení 
- umývanie interiérových podláh 
- čistenie interiérových priestorov

Pomocné práce v 
kamenárstve (1)

T.Š. Kamenárstvo 
s.r.o.(Mikušovce 81/, 
Mikušovce, 98401)

Tibor Šüli (tel.: +421905893867, e-
mail: tiborsuli126@gmail.com)

4.5.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Miešanie betónu, prenos materiálu, 

výkopové práce.  
Vhodní uchádzači si môžu dohodnúť termín osobného stretnutia so 
zamestnávate om na t.č.: 0905893867

Pomocník v 
kuchyni (1)

VIZANOB 
s.r.o.(Školská 754, 
Poltár, 98701)

13.4.2022 za mesiac (od 
623)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni  
  
- umývanie riadu, príprava potravín, upatovanie v kuchyni

Pomocný 
administratívny 
pracovník (1)

KOVOAMB, 
s.r.o.(Mieru 1A, 
Lučenec, 98401)

(, e-mail: trinoro@centrum.sk) 31.1.2022 za mesiac (od 
646)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívna práca v lekárni.   
Pracovné miesto ja vytvorené s finančnou podporou NP "Cesta na 
trh práce 3" opatrenie 1.    
Kontaktovať zamestnávate a výhradne mailom.

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (6)

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

Ing. O ga Dávidová  (tel.: 
+421915090158, e-mail: 
timberlandsro@gmail.com)

3.5.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 09.05.2022 ; Pomocné práce v drevovýrobe.

Pomocný 
pracovník vo 
výrobe - obrábač 
kovov (1)

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

Ing. Barbora Čavojová  (tel.: 
+421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

1.4.2022 za mesiac (od 
646)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vŕtanie, frézovanie, brúsenie, sústruženie, 
pílenie, ohýbanie a opracovanie súčiastok, čítanie výkresovej 
dokumentácie, nastavenie strojov, vykonávanie jednoduchých 
opráv a údržba strojov a zariadení

Pomocný 
pracovník vo 
výrobe - čistič (1)

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

Ing. Barbora Čavojová  (tel.: 
+421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

1.4.2022 za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Pomocný 
robotník vo 
výrobe (10)

D&J Design s.r.o. „v 
reštrukturalizácii“(Mik
ušovská cesta 5528 , 
Lučenec, 98401)

Denisa Svoradová  (tel.: 
+421474331761, e-mail: 
svoradova@jackuliak.sk)

8.4.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - balenie hotových výrobkov 
- tmelenie  
- odoberanie materiálu od strojov 
- vkladanie materiálu do strojov
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 04.05.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 06.05.2022 o 12:48

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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.       
         

Pracovník na 
montáži stavieb 
(10)

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

Juliána Tomašovičová (tel.: 
+421948641511, +421948641511, 
e-mail: praca@ceramichouses.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

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

Pracovník 
obsluhujúci 
solárium (1)

Jaroslav Ďurčenka 
ESSEX(Haličská cesta 
4345/, Lučenec, 98401)

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

13.4.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zariadenia starostlivosti o udské 
telo a športové zariadenie, účtovanie tržieb v RP, zodpovednosť za 
hotovosť v pokladni, udržiavanie čistoty a poriadku. Miesto je 
vhodné pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - vytvorené 
z NP "Chyť sa svojej šance".

Pracovník v 
rastlinnej a 
živočíšnej výrobe 
(1)

AGRO GOLD, 
s.r.o.(Horná Slatinka 
412, Lučenec, 98401)

Golčiter Ján (tel.: +421908939472) 22.3.2022 za mesiac (od 
625)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pracovník v živočíšnej a rastlinnej výrobe  
  
- práca v po nohospodárstve živočíšnej a rastlinnej výrobe
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 04.05.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 06.05.2022 o 12:48
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pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Prevádzkový 
elektrikár, 
elektronik (5)

PRP, 
s.r.o.(Tomášovce 395/, 
98556)

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

29.3.2022 za hodinu (od 
6,5)

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

Projektant/ka (1) TZB - PLUS 
s.r.o.(Lučenec , 98401)

Ing. Lukáš Rácz PhD. (tel.: 
+421905358792, e-mail: 
lukas.racz@gmail.com)

4.5.2022 za mesiac (od 
830)

Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 05.05.2022 ; Projektant Technických zariadení 
budov - voda, kúrenie, plyn. Projektovanie v oblasti TZB. 
Projektovanie v programe Autocad, TechCON, písanie technických 
správ a kompletizácia projektov. 

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)

1.4.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Odborná psychologická činnosť 
vykonávaná psychológom v školskom zariadení výchovného 
poradenstva a prevencie. 

Recepčná/
recepčný (1)

HOTEL SLOVAN 
SERVIS 
s.r.o.(Železničná 
25/166, lučenec, 98401)

Ing. Helena Stachová (tel.: 
+421911292346, e-mail: 
helena.stachova1@gmail.com)

25.4.2022 za mesiac (od 
780)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Robotník v 
drevárskej 
výrobe (2)

BrushBlock 
s.r.o.(Vajanského 93, 
Lučenec, 98401)

Robert Sarvaš  (tel.: 
+421907289829, e-mail: 
slava.novodomska@brushblock.e
u)

18.3.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha drevoobrábacích strojov 
(skracovacia píla, kopírovacia fréza atď.),  
-kontrola rozmerov a kvality výrobkov,  
-ukladanie výrobkov na paletu, balenie výrobkov

Servisný technik 
(1) AXIS distribution, 

s.r.o.(M.Rázusa 35, 
Lučenec, 98401)

Marian ČABAN (tel.: 
+421474331173, +421474331173, 
e-mail: caban@axis-
distribution.sk)

9.12.2021 za mesiac (od 
680)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; servisný technik registračných pokladníc a 
POS systémov
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Sestra (3) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

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

16.9.2021 za mesiac (od 
971,88) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti

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 (1) Ladislav Varga - 
MAKY(Hlavná 141/18, 
Lučenec, 98401)

Ladislav Varga (tel.: 
+421908344036, e-mail: 
makylc@gmail.com)

18.2.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha stavebných strojov - čelný 

nakladač, pásové rýpadlá, dusadlá

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.          
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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.

Učite  nižšieho 
sekundárneho 
vzdelávania - 
ANJ (1)

Spojená škola 
internátna, Karola 
Supa 48, 
Lučenec(Karola Supa 
48 , Lučenec, 98403)

PhDr. Lenka Hricová  (tel.: 
+421911293542, e-mail: 
zsisplc@pobox.sk)

25.2.2022 za mesiac (od 
1064,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Pracovná činnosť učite a nižšieho 
sekundárneho vzdelávania – vyučovacia oblasť jazyk a 
komunikácia - učite  cudzieho jazyka (ANJ) a SLJ v škole pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Vodič MKD (3) PRP, s.r.o.(Tomášovce 
395, Tomášovce, 98556)

Vlasta Šatanová (tel.: 
+421902977027, +421902924684, 
e-mail: doprava@prp.sk)

25.1.2022 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamiónu - medzinárodná nákladná 
doprava / SR a Európa/. 
Preprava tovaru a materiálu /gu atina, rezivo, sypké materiály).

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 
špeciálneho 
nákladného 
motorového 
vozidla (6)

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

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

25.4.2022 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 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 
- práca na zmeny v nepretržitej prevádzke
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Zamestnanec pri 
výkone práce vo 
verejnom záujme 
v rámci NP 
„Integrovaný 
prístup k výkonu 
sociálnej práce 
zamestnancami 
úradov práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny“ -  
terénny 
pracovník_Úrad 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny 
Lučenec (1)

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny(F. Lehára 18 , 
Lučenec, 98401)

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

27.4.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Sociálna práca a poradenstvo pre 
fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
Rámcový opis pracovnej činnosti:   
• samostatná terénna práca zameraná na zhromažďovanie 
podkladov k zhodnocovaniu situácie dieťaťa a jeho rodiny, 
posúdenia možnosti rodičov, ďalších príbuzných  a iných osôb 
dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery 
ohrozenia dieťaťa,  
• participácia na tvorbe plánu sociálnej práce,  
• samostatné plnenie úloh plánu sociálnej práce, vrátane 
samostatného výkonu  odborných metód práce na účely zabránenia 
vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno-patologických javov, 
odstraňovania alebo zmierňovania porúch správania a výchovných 
problémov,   
• spolupráca so subjektmi, ktoré sa podie ajú na pomoci dieťaťu a 
rodine,  
• administratívne úkony spojené s výkonom činnosti.     
Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, 
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 
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Zamestnanec pri 
výkone práce vo 
verejnom záujme 
– poradca v 
rámci projektu 
"Pomáhame 
odídencom - 
poradenstvo“ - 
Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec 
(1)

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

Mgr. Miroslava Kelemenová (tel.: 
+421472440122, e-mail: 
miroslava.kelemenova@upsvr.gov
.sk)

4.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Organizačný útvar:  Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Lučenec, odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie poradenstva a vzdelávania  
Ddoba určitá počas realizácie projektu; najdlhšie do 31.07.2023; 
predpokladaný nástup 06/2022.  
Informácia o odmeňovaní: 7. platová trieda - 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 zákonov v znení neskorších predpisov.  
Charakteristika práce:: 15.07.01 Zabezpečovanie činností 
súvisiacich s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce  
Hlavné úlohy:    
- poskytovanie informácií o trhu práce v rámci SR, resp. vo 
vybranom regióne pre odídenca,  
- poskytovanie informácií o spôsoboch a možnostiach komunikácie 
s potenciálnym zamestnávate om,  
- poskytovanie podpory odídencovi pri kontakte s potenciálnym 
zamestnávate om alebo neziskovými alebo inými organizáciami v 
rámci procesu integrácie odídenca na trh práce,  
- poskytovanie informácií o aktívnych opatreniach trhu práce a 
podpory odídencovi pri zaraďovaní do týchto opatrení,  
- poskytovanie pomoci pri riešení prekážok brániacich integrácii 
odídenca na trh práce,  
- posudzovanie oprávnenosti výdavkov a následné spracovanie 
platobných príkazov na úhradu paušálneho príspevku,   
- vedenie spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním 
poradenských služieb,   
- príprava relevantných podkladov pre monitoring,  štatistiky a 
vyhodnotenia,  
- plnenie ďalších súvisiacich operatívnych úloh.  
  

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)

23.2.2022 za mesiac (od 
994)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Komplexná ošetrovate ská starostlivosť o 
pacientov v ich domácom prostredí, odbery, podávanie infúzií, 
ošetrovanie rán a dekubitov, administratívna činnosť spojená so 
zdravotnou dokumentáciou a iné.
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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.          
          

Zámočník, 
zvárač CO2 (1)

MITTER - ELEKTRO, 
s.r.o.(Radzovce 296, 
Radzovce, 98558)

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

11.2.2022 za mesiac (od 
800)

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

  
výroba rozvádzačových skríň

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

Ing. Barbora Čavojová  (tel.: 
+421917418725, e-mail: 
info@bkkovotrade.sk)

1.4.2022 za hodinu (od 
5,9)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
• Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a 
technologických zariadení 
• Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení, 
zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení 
• Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, 
drobné elektrotechnické zásahy a montáže 
• Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich 
následné hlásenie kompetentným osobám 
• Dodržiavanie poriadku a pokynov nadriadeného 

Údržbár (1) KAM Rent, 
s.r.o.(Skladištná 4676/, 
Lučenec, 98401)

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

20.4.2022 za hodinu (od 
6,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie prev.údržby výrobných a 
technol.zariadení, 
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov na 
strojoch a zariadení

Čašník, servírka 
(1)

HOTEL SLOVAN 
SERVIS 
s.r.o.(Železničná 
25/166, lučenec, 98401)

Ing. Helena Stachová (tel.: 
+421911292346, e-mail: 
helena.stachova1@gmail.com)

25.4.2022 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

Jaroslav Ďurčenka 
ESSEX(Haličská cesta 
4345/, Lučenec, 98401)

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

13.4.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Čašnícke práce v prevádzke espresso, 
účtovanie tržieb v RP, zodpovednosť za hotovosť v pokladni, 
udržiavanie čistoty a poriadku v objekte.
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Čašník, servírka 
(1)

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

Dorota Molnárová (tel.: 
+421918907658, e-mail: 
ssgroupesro@gmail.com)

3.5.2022 za mesiac (od 
1040)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí, ubytovanie hostí, obsluha 
elektronickej registračnej pokladnice  
Vhodní uchádzači, vyučení v odbore čašník, si môžu zaslať 
životopis na mailovú adresu zamestnávate a: 
ssgroupesro@gmail.com

Čašník, servírka 
(2)

HOTEL SLOVAN 
SERVIS 
s.r.o.(Železničná 25, 
Lučenec, 98401)

p. Vetráková - vedúca reštaurácie 
(tel.: +421904988488, e-mail: 
slovanrestaurant@gmail.com)

30.3.2022 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a servírovanie jedál

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

15


