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 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_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  
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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.          
          
       
          

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.        
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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: Ihneď ; - výroba cukrárskych ciest, krémov, 

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

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

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

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

9.5.2022 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.

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 ; 
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Komunitný 
pracovník KC (1) Mesto 

Fi akovo(Biskupická 1
779/49B, Fi akovo, 
98601)

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

31.5.2022 za mesiac (od 
940)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.07.2022 ; Komunitný pracovník vykonáva 
činnosti: 
• pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, 
vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania; 
• pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných 
informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch; 
• pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických 
schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupite stvo, komunitné 
rady, okrúhle stoly a pod.); 
• iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a 
strategické stretnutia v lokalitách; 
• poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii 
potrieb a cie ov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy; 
• sprostredkováva informácie o potrebách, cie och a problémoch 
komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii 
na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni; 
• poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít 
a lokalít; 
• poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho 
činnosti) v nadväznosti na zistené potreby a problémy; 
• spolupracuje s odborným garantom KC pri sieťovaní inštitúcií a 
organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele; 
• realizuje evaluáciu dosahovania cie ov stanovených pre oblasť 
komunitnej práce v KC; 
• mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. 
prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín...), 
spolupracuje s nimi; 
• buduje dobrovo nícke kapacity a spolupracuje s dobrovo níkmi; 
• posilňuje znalosti obyvate ov lokalít a podporuje ich pri aplikácii 
získaných znalostí v prospech komunity ako celku; 
• plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia; 
• koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií; 
• identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej 
formy zvyšovania kompetencií obyvate ov lokality; 
• dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce; 
 zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov; 
 zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym 

4



Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 02.06.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 03.06.2022 o 09:42

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

metodikom/koordinátorom 
spolupracuje s odborným konzultantom a vykonáva iné činnosti, 
ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP BOKKÚ.

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 (1) Základná škola, 
Hlavná ulica 86/29, 
Málinec(Hlavná 
ulica 86/29, Málinec, 
98526)

Mgr. Ľuboslav Jablonský  (tel.: 
+421903740207, e-mail: 
riaditel@zsmalinec.sk)

5.5.2022 (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 22.08.2022 ; - hlavný kuchár v školskej jedálni 

- zastupovanie počas materskej dovolenky 
- možnosť nastúpiť aj ihneď

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 v bufete - 
predaj kebabu (1) Jakup Islami(Ľ. 

Podjavorinskej 5364, 
Lučenec, 98401)

Monika Kapičáková (tel.: 
+421917911990, e-mail: 
kapicakova2@gmail.com)

17.5.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a výroba kebabu.  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.5.2022 o 13.00 hod. na 
UPSVaR Lučenec, Petöfiho 39, č. dv. 102

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
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Lisiar - polosuchá 
a plastická 
výroba (1)

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

Miroslav Urda  (tel.: 
+421474302049, e-mail: 
urda@ziaromat.sk)

31.5.2022 za hodinu (od 
3,41)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhy hydraulických lisov na výrobu 
žiaruvzdorných výrobkov, lisovanie a kontrola kvality výrobkov.

Logopéd/ka (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)

31.5.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.01.2023 ; Logopéd v školskom zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie, samostatný odborný 
zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec.

Murár (6) KB Stavmonta Lučenec 
s.r.o.(Športová 38, 
Vidiná, 98559)

Ladislav Klement (tel.: 
+421918449674, e-mail: 
kbstavmonta@gmail.com)

10.5.2022 za mesiac (od 
774)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce v rámci Slovenska pod a 

zadania zamestnávate a

Obchodný 
zástupca (1) PLAST - MONT, 

s.r.o.(Pekárenská 2, 
Lučenec, 98401)

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

20.5.2022 za mesiac (od 
646)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zameriavanie stavieb, čítanie projektovej 
dokumentácie; mzda 646 Eur + odmeny  
Vhodní uchádzači, vyučení v stavebnom odbore, si môžu zaslať 
životopis na mailovú adresu zamestnávate a: 
tomasplastmont@gmail.com

Odborný asistent 
riadite a 
realizácie pre 
Maďarsko (1)

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

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

24.5.2022 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola stavby, zabezpečenie technickej 
podpory stavebno-montážnych prác. Sledovanie a aktualizácia 
plnenia plánu realizácie, pravidelné reporty, spolupráca s 
obchodným úsekom, spolupráca s majstrom stavby. 
Väčšina pracovných úloh sa vykonáva v kancelárii v sídle firmy, 
stavby sa kontrolujú v rámci služobných ciest na služobnom aute.

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

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
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Operátor výroby 
(29) 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  

Pedagogický 
asistent (1)

Základná škola, 
Hlavná ulica 86/29, 
Málinec(Hlavná 
ulica 86/29, Málinec, 
98526)

Mgr. Ľuboslav Jablonský  (tel.: 
+421903740207, e-mail: 
riaditel@zsmalinec.sk)

5.5.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; - asistent učite a pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 
- zamestnaný v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II“

Pedagogický 
asistent (2) Súkromná základná 

škola s materskou 
školou DSA, Námestie 
Kubínyiho 42/6, 
Lučenec(Námestie 
Kubínyiho 42/6, 
Lučenec, 98401)

Mgr. Lenka Dymová - riadite ka 
školy (, e-mail: 
dymova@dsakademien.sk)

20.5.2022 za mesiac (od 
743)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Pomoc pri výchovno-vzdelávacom 
procese.  
Požadovaný študijný odbor: pedagogika a vychovávate stvo.

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 ; 
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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 

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

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

Pomocník v 
kuchyni (2) Jaroslav Ďurčenka - 

ESSEX(Haličská 
cesta 4345, Lučenec, 
98403)

p. Belková (tel.: +421918864608, 
e-mail: essex.sk@gmail.com)

2.6.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné kuchárske práce pri príprave 
jedál, udržiavanie čistoty a poriadku v prevádzke.   
Vhodní uchádzači (so zdravotným preukazom) si môžu zaslať 
životopis na mailovú adresu zamestnávate a: essex.sk@gmail.com

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.
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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 
(40)

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

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

31.5.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: 13.06.2022 ; Práce na stavbe pri montáži 
rodinných domov z vyrobených prefabrikátov, pod a pokynov 
stavebného majstra. Výškové budovy nestaviame.

Pracovník na 
výrobu 
plastových okien 
(3)

PLAST - MONT, 
s.r.o.(Pekárenská 2, 
Lučenec, 98401)

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

20.5.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba plastových okien, čítanie 
technickej dokumentácie; mzda 646 Eur + odmeny.  
Vhodní uchádzači, vyučení v technickom odbore, si môžu zaslať 
životopis na mailovú adresu zamestnávate a: 
tomasplastmont@gmail.com 

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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Pracovník vo 
výrobe (3) PWR - Plastic waste 

recycling a. 
s.(Mikušovská 
cesta 5454/, Lučenec, 
98401)

Peter Hajas  (tel.: +421910828100, 
e-mail: hajas@pwr.sk)

1.6.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Čistenie technológie PCP 700 
- Nakladanie plastového materiálu do lisu na vstupe do výrobného 
zariadenia 
-     Pomocné práce pri vykonávaní údržby a opráv technologického 
zariadenia prevádzky 
- Koordinácia výroby na stredisku pod a nahlásených požiadaviek,  
- Vykonávanie ostatných úloh súvisiacich s prevádzkou spoločnosti 
pridelené príslušným vedúcim 

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: Ihneď ; Projektant Technických zariadení budov - 

voda, kúrenie, plyn. Projektovanie v oblasti TZB. Projektovanie v 
programe Autocad, TechCON, písanie technických správ a 
kompletizácia projektov. 

Projektový 
manažér pre 
internetový 
predaj detského 
nábytku (1)

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

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

25.5.2022 za mesiac (od 
1600) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 15.06.2022 ; -riadenie celého projektu e-shopu 
-plánovanie a vedenie predajných kampaní  
-koordinovanie jednotlivých úsekov zapojených do projektu 
-príprava podkladov o stave projektu pre manažment spoločnosti
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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)

1.4.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
mesiace

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 ; 

Riadite  závodu 
na výrobu palív 
(1)

PWR - Plastic waste 
recycling a. 
s.(Mikušovská 
cesta 5454/, Lučenec, 
98401)

Peter Hajas  (tel.: +421910828100, 
e-mail: hajas@pwr.sk)

26.5.2022 za mesiac (od 
1800) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Výzva pre ambiciózne osobnosti pri 
znovurozbehnutií spoločnosti na výrobu palív a  zavedenie 
pravidiel a organizácie práce 
• komplexné riadenie procesov spoločnosti, zodpovednosť za 
vedenie tímu a ekonomický rozvoj spoločnosti 
• manažérske riadenie cca 30 udí. V rámci organizačnej štruktúry 
priamo riadi a metodicky usmerňuje zamestnancov v 4 skupinách  
• doh ad nad dodržiavaním legislatívnych a interných smerníc, 
BOZP, GDPR, ekológie, technických predpisov a ochrany majetku 
• zabezpečovanie a kontrola ovládania a riadenia technologického 
zariadenia prevádzky na výrobu palív 
• zabezpečovanie a zavedenie kontroly výroby a zamestnancov, 
vykonávanie údržby a opravy technologického zariadenia 
prevádzky, 
• koordinácia výroby na stredisku a dopravu pod a nahlásených 
požiadaviek,  
• zabezpečenie a kontrola prípravy podkladov na konci mesiaca – 
smenovky, preh ady výroby, zásob a spotreby, 
• komunikácia s odberate mi a dodávate mi, 
• vykonávanie ostatných úloh súvisiacich s prevádzkou spoločnosti 
pridelené predstavenstvom spoločnosti. 
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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

Silážnik (1) B 6 Slovakia 
s.r.o.(Gemerská cesta 
1, Lučenec, 98401)

Jana Oravcová (tel.: 
+421908350546, e-mail: 
jo@keypartners.sk)

30.5.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Práca vo výrobe. Práca je fyzicky 
náročná.

Skladník - 
predavač (1)

OK TREND 
FIĽAKOVO 
s.r.o.(Fi akovo , 98601)

Ján Olšiak  (tel.: +421905655775, 
e-mail: oktrend@oktrend.sk)

13.5.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; skladník , predavač v predajni stavebnín

Sociálny pedagóg 
(1) Domov sociálnych 

služieb 
"SLATINKA"(Dolná 
slatinka 271, Lučenec, 
98401)

Mgr. Renáta Šimová  (tel.: 
+421917464585, e-mail: 
dss.slatinkalc@azet.sk)

23.5.2022 za mesiac (od 
1064,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

Strojník - Vedúci 
zmeny (3) PWR - Plastic waste 

recycling a. 
s.(Mikušovská 
cesta 5454/, Lučenec, 
98401)

Peter Hajas  (tel.: +421910828100, 
e-mail: hajas@pwr.sk)

26.5.2022 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečovanie ovládania a riadenia 

technologického zariadenia prevádzky,  
- riadenie pridelenej zmeny, zadávanie pracovných úloh 
pracovníkom zmeny a kontrola plnenia zadaných úloh, 
- zabezpečovanie kontroly, vykonávanie údržby a opráv 
technologického zariadenia prevádzky, 
- koordinácia výroby na stredisku pod a nahlásených požiadaviek,  
- príprava podkladov na konci zmeny a mesiaca – zmenovky, 
preh ady výroby, zásob a spotreby, 
- vykonávanie ostatných úloh súvisiacich s prevádzkou spoločnosti 
pridelené príslušným vedúcim. 
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pracoviska)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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.          
          
       
         

Učite  (1) Základná škola, 
Hlavná ulica 86/29, 
Málinec(Hlavná 
ulica 86/29, Málinec, 
98526)

Mgr. Ľuboslav Jablonský  (tel.: 
+421903740207, e-mail: 
riaditel@zsmalinec.sk)

4.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 22.08.2022 ; - učite /ka 2. stupňa ZŠ 
- aprobačný predmet slovenský jazyk (ideálne v kombinácii s 
telesnou výchovou, dejepisom)  
- zastupovanie počas materskej dovolenky 

Učite  (1) Základná škola, 
Hlavná ulica 86/29, 
Málinec(Hlavná 
ulica 86/29, Málinec, 
98526)

Mgr. Ľuboslav Jablonský  (tel.: 
+421903740207, e-mail: 
riaditel@zsmalinec.sk)

5.5.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 22.08.2022 ; učite /ka 2. stupňa ZŠ 
- aprobačný predmet – telesná výchova;  
- úväzok 26 % (6 vyuč. hodín) 
- pracovná ponuka na dobu určitú (1 rok) s možnosťou predĺženia 
na dobu neurčitú (26%) 
 - v prípade aprobácie so SJL 100% úväzok
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Požad. 
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Vodič MKD (2) BELOTRANS BV, 
s.r.o.(Mlynská 10, 
Fi akovo, 98601)

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

12.5.2022 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 ; vodič MKD  
preprava a dodávanie tovaru pod a vopred dohodnutých 
podmienok v rámcuí územia SR a EÚ

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 
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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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Zamestnanec pri 
výkone práce vo 
verejnom záujme 
v rámci 
Národného 
projektu s 
názvom 
„Integrovaný 
prístup k výkonu 
sociálnej práce 
zamestnancami 
úradov práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny“ -  
terénny 
pracovník (1)

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

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

2.6.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.07.2022 ; Organizačný útvar: Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Lučenec, odbor sociálnych vecí a rodiny, 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá na zastupovanie 
zamestnanca počas rodičovskej dovolenky, najdlhšie počas 
realizácie NP, t.j. do 30.11.2022  
Informácia o odmeňovaní: platová trieda 7 - 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: 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 pracovných činností:   
• 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.  
  
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:  
• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením 
čísla výberového konania (VK/12/2022/NP IPV SP/SPODaSK_TP1) 
a miesta výkonu práce;  
• motivačný list;   
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• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní;   
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;   
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;  
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom 
životopise;   
  
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 
15.06.2022  
  
V určenom termíne ich zasielajte na adresu (F. Lehára 18, 984 01 
Lučenec) alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. 
Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, dátum 
podania v podate ni úradu alebo dátum odoslania e-mailu. Po 
tomto termíne budú uchádzači, ktorí splnili podmienky a ktorí v 
určenom termíne doručili všetky požadované doklady pozvaní na 
výberové konanie. Svoj telefonický a e-mailový kontakt uveďte vo 
svojej žiadosti.  
  
  

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.

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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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) 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

Účtovník/čka v 
neštátnom 
školskom 
zariadení (1)

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

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, 
PhD. (tel.: +421948041917, e-mail: 
porubovicova@gmail.com)

1.6.2022 za mesiac (od 
325)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Účtovníctvo neštátneho školského 
zariadenia, podvojné účtovníctvo, personalistika.  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.06.2022 09.00 hod. na 
ÚPSVR Lučenec, Petőfiho 39, 1. posch., č. dv. 102.

Čalúnnik (okrem 
umeleckého) (1)

B 6 Slovakia 
s.r.o.(Gemerská 1, 
Lučenec, 98401)

Jana Oravcová (tel.: 
+421908350546, e-mail: 
jo@keypartners.sk)

30.5.2022 za mesiac (od 
775)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Čalúnnické práce. Práca je fyzicky 
náročná.

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.

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
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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/Sevírka 
na terase pri 
bazéne (4)

AGRO RÁTKA - S, 
s.r.o.(Opatová III 640, 
Lučenec, 98401)

Ing. Ľuboš Michalka  (tel.: 
+421918599533, e-mail: 
michalka.lubos@gmail.com)

1.6.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 15.06.2022 ; obsluha zákazníkov na terase pri 
bazéne - sezónna práca

Špecialista 
udských zdrojov 

(1)

EKOLTECH spol. s 
r.o.(Šávo ská 
cesta 360/62, Fi akovo, 
98601)

Mgr. Erika Šinková (tel.: 
+421918911136, e-mail: 
erika.sinkova@ekoltech.sk)

10.5.2022 za mesiac (od 
1350) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie zamestnancov, evidencia, 
ukončenie pracovného pomeru.  
Vhodní uchádzači, so študijným odborom ekonomickým, môžu 
kontaktovať zamestnávate a telefonicky alebo mailom.

Špeciálny 
pedagóg (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)

31.5.2022 za mesiac (od 
1100) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.01.2023 ; Špeciálny pedagóg  v školskom 
zariadení výchovného poradenstva a prevencie, samostatný 
odborný zamestnanec. 
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