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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administratívny 
asistent v 
zdravotníctve - 
asistent pre DRG 
(3)

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

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

21.6.2022 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Administratívny 
pracovník v 
logistike (1)

EUROLIGHT MOBIL 
s.r.o.(Podjavorinskej 
1852/9, Lučenec, 
98401)

Ing. Martina Gondová (tel.: 
+421944527394, e-mail: 
eurolight.mobil@gmail.com)

3.6.2022 za mesiac (od 
762)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne spracovávanie 
objednávok k službe O2 Internet na doma  
- konktaktovanie a plánovanie inštalácií a servisných zásahov so 
zákazníkmi  
- komunikovanie s technikmi a plánovanovanie výjazdov k 
zákazníkom vo vybraných lokalitách SR - kontrola servisných 
listov a systémové spracovanie zariadení k inštalácii a servisu  
- objednávanie, prijímanie a vydávanie tovaru zo skladu 
- inventúra skladu 
- kontrola nad dodržiavaním kvality a hodnotiacich ukazovate ov 
technikov 
- prijímanie a spracovávanie pokynov od nadriadených 
- spracovávanie mesačných podkladov.  
 
 
UPOZORNENIE: Maďarský jazyk nutná podmienka skrz 
kontaktovania zákazníkov aj v maďarskom jazyku."          

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

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

11.7.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Barberské činnosti

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.

Fasádnik 
(izolatér) - murár 
(2)

Roman Vaculčiak - 
ROVA(Mýtna 263, 
98553)

Roman Vaculčiak (, e-mail: 
romanvaculciak@azet.sk)

15.6.2022 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Zatep ovanie budov, rodinných domov.

Historik, kurátor 
historických 
zbierok (1)

Novohradské múzeum 
a galéria(Námestie 
Kubínyiho 38/3, 
Lučenec, 98401)

Mgr. Iveta Kaczarová - riadie ka 
(tel.: +421915802515, e-mail: 
directornmg@nmg.sk)

14.6.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie historického zbierkového 
fondu múzea, výskum, publikačná činnosť, prednášková 
činnosť...Študijný odbor: história, spoločenské vedy, pedagogický 
smer - história.

Konzultant 
partnerskej 
predajne O2 
Lučenec (1)

EUROTELECOM, 
s.r.o.(T. G. 
Masaryka 30, Lučenec, 
98401)

(, e-mail: o2.lucenec@gmail.com) 28.6.2022 za mesiac (od 
762)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Aká bude vaša rola v tíme? 
    - Aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom 
    - Byť inšpiráciou pre zákazníkov a ukázať im ponuku produktov 
a služieb 
    - Pomáhať s riešením ich požiadaviek a potrieb 
    - Keď bude vo nejšie, čaká vás trochu administratívy a agendy 
spojenej s predajom a následným zákazníckym servisom, ale nič 
zložité 
    - Navolávanie zákazníkov z predajne 
 
Neváhaj a daj o sebe vedieť pokia  si komunikatívny typ. 
V prípade záujmu pošli svoj životopis na o2.lucenec@gmail.com

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 (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
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Kuchár so 
špecializáciou na 
ázijskú 
kuchyňu( čínsku, 
malajskú, 
kórejskú, 
thajskú) (1)

Peter Vilhan - 
NOSTALGIA(Hlavná 
3, Fi akovo, 98601)

Andrea Ninc Vilhanová (tel.: 
+421905494877, e-mail: 
adosko76@gmail.com)

8.6.2022 za mesiac (od 
650)

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

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál ázijskej kuchyne  
  
kuchár so špecializáciou na ázijskú kuchyňu - čínsku, malajskú, 
kórejskú, thajskú, indickú

Kuchár 
tureckých jedál 
(1)

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

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

17.6.2022 za mesiac (od 
646)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Kuchár/kuchárka 
(1) Dom seniorov 

Lučenecké kúpele n. 
o.(Lučenské kúpele 
1124/1A, Lučenec, 
98401)

Ing. Tomáš Fekete, Katarína 
Vrabcová (tel.: +421905381596, e-
mail: personalne@dskupelelc.sk)

14.7.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Lektor 
anglického 
jazyka (2)

LINGUA ACADEMIA 
PLUS s. r. o.(Ulica 
mieru 9/A, Lučenec, 
98401)

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

25.7.2022 za hodinu (od 
8,5) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výučba anglického jazyka.
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Lekár/ka (5) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec 
n.o.(Námestie 
republiky 15, Lučenec, 
98439)

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

21.6.2022 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Lisiar - polosuchá 
a plastická 
výroba (1)

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

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

28.6.2022 za hodinu (od 
3,72)

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.

Majster na 
montáži stavieb 
(1)

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

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

28.6.2022 za mesiac (od 
878) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
mesiace

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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Metrológ  - 
pracovník 
technickej 
kontroly (1)

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

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

20.7.2022 za mesiac (od 
862)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Metrológia - zabezpečuje činnosť 
metrológie, spolupracuje s orgánmi štátnej metrológie, vedie 
evidenciu všetkých druhov meradiel, zakladá evidenčné karty 
meradiel a váh, vykonáva kontrolu metrologických prístrojov a 
zariadení, zodpovedá za fyzické odovzdanie metrologických 
meradiel a zariadení zamestnancom, 
Technická kontrola - vstupná, medzioperačná, výstupnú kontrolu 
surovín, polotovarov a výrobkov, kontrolu kvality   a rozmerov, 
zabezpečuje vykonávanie laboratórnych skúšok na overenie 
technických a technologických parametrov. 
 
 

Montér 
plastových okien 
a tieniacej 
techniky (1)

LUKRA PLUS, 
s.r.o.(Železničná 7, 
Lučenec, 98401)

Ján Juraštík  (tel.: 
+421908342798, e-mail: 
lukralc@gmail.com)

13.7.2022 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Náplňou práce je montáž okien, dverí, 

garážových brán a tieniacej techniky a práce súvisiace s výmenou 
otvorových výplní. 

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

Nutričný 
terapeut bez 
špecializácie (1)

AT CLINIC s.r.o.(Ulica 
partizánska 276/17, 
Lučenec, 98401)

MUDr. Anna Tzirkasová (, e-
mail: 
tzirkasova.anna@gmail.com)

22.7.2022 za mesiac (od 
646) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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  

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.
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Office manager 
III (1) BK KOVOTRADE 

s.r.o.(A. Jiráska 12/, 
Lučenec, 98401)

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

1.7.2022 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; spracovanie výkresovej dokumentácie; 
objednávanie materiálov; vytváranie cenových ponúk a ich 
následné spracovanie; evidovanie prijatej a odoslanej 
korešpondencie; prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a 
telefonických hovorov; práca s interným informačným systémom 
spoločnosti; zabezpečenie bežných kancelárskych potrieb a 
pracovných pomôcok; obsluha bežných kancelárskych zariadení 
(počítač, fax, kopírka); evidencia ochranných pomôcok pre 
zamestnancov, zabezpečenie školení pre zamestnancov; evidencia 
objednávok, zabezpečenie potrebnej dokumentácie súvisiacej s 
odosielaným tovarom alebo výrobkami; spolupráca s externou 
spoločnosťou pri zabezpečovaní možnej podpory financovania 
spoločnosti zo zdrojov EU; príprava podkladov pre spracovanie 
externou účtovnou kanceláriou; spracovávanie rôznych podkladov 
pre nadriadených pracovníkov; komunikácia s dodávate mi, 
odberate mi a externými partnermi; zodpovednosť za zverenú 
hotovosť; vklady a výbery finančných prostriedkov z bánk; práca s 
dokumentáciou; evidencia a kontrola zákaziek spoločnosti; 
participovanie na zabezpečovaní kultúrnych, športových a 
firemných podujatí; plnenie pokynov nadriadeného pracovníka; 
zastupovanie office managera I a II; iné činnosti pod a pokynov 
konate a spoločnosti

Operátor výroby 
(20) Adient Slovakia 

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

Adient HR Team Lučenec  (tel.: 
+421905551704, e-mail: Praca-
lucenec@adient.com)

11.7.2022 za hodinu (od 
3,6)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.08.2022 ; - 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
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Operátor výroby 
(27) 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 (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 ; 

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
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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.

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (1)

Drevorezivo 
s.r.o.
(Podhorská 650/55, 
Poltár, 98701)

Pavel Šu aj (tel.: +421905846469) 20.6.2022 za mesiac (od 
623)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocný pracovník v drevovýrobe

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (6)

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

Ing. Aneta Harižová  (tel.: 
+421915090158, e-mail: 
timberlandsro@gmail.com)

28.6.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 31.07.2022 ; Pomocné práce pri výrobe 
prepravných obalov z dreva. Odoberanie polotovarov  a  hotových 
výrobkov  z výrobnej linky, úprava  dreva hob ovaním a brúsením, 
spájanie komponentov do finálneho výrobku. Ručná manipulácia  s 
ťažkými bremenami.

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)

6.7.2022 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 

Pracovník na 
montáži stavieb 
(40)

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

Ing. Eva Gubányiová  (tel.: 
+421948641517, 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: Ihneď ; 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, zakladanie skla; mzda 646 Eur + 
odmeny.  
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pracoviska)
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Mzda - forma 
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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".  
Vhodní uchádzači si môžu zaslať životopis na mailovú adresu 
zamestnávate a: essex.sk@gmail.com

Pracovník v 
kovovýrobe (4) CERAMIC HOUSES 

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

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

8.7.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce v halách pre výrobu 

prefabrikátov, výroba a doplnenie súčastí výrobnej technológie, 
oprava výrobnej technológie, prípravné práce pred spustením 
výroby v ďalšej hale. Výroba a montáž kovových schodov. 
Zváračské práce.   
Noví pracovníci budú zaradení do skúseného tímu.

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

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 

Pracovník vo 
výrobe 
keramických 
domov (60)

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

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

21.6.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca vo výrobnom závode v Lučenci - 
príprava keramickej zmesi, nastavenie formopodložky, príprava 
armatúry, zarovnanie vyliatej zmesi, pomocné práce. K dispozícii 
sú rôzne pracovné pozície z dôvodu rozširovania výroby.
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(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
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

Prevádzkový 
zámočník - 
výroba kovových 
foriem (1)

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

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

19.7.2022 za hodinu (od 
3,72)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Výroba kovových foriem pod a 
výkresovej dokumentácie pre lisovanie žiaruvzdorných výrobkov

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. 
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pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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. 

Robotník v 
drevárskej 
výrobe (2)

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

Peter Sarvaš  (tel.: 
+421905308257, e-mail: 
slava.novodomska@brushblock.e
u)

21.6.2022 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) DUTECH 

s.r.o.(Námestie 
republiky 23, Lučenec, 
98401)

Dušan Biroščák  (tel.: 
+421905231602, e-mail: 
dutech@dutech.sk)

28.6.2022 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácia/montáž služieb (Internet, TV a 

VOIP). 
Inštalácia rádiových spojov. 
Diagnostika, servis, inštalácia a kontrola funkčnosti, odskúšanie a 
spustenie do prevádzky HW a SW zariadení u zákazníkov. 
Montáž dátovej kabeláže a sietí. 
Montáž telekomunikačných zariadení a kamier. 
Odborné a technické konzultácie u zákazníka.
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

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.

Sociálny 
pracovník - 
odborný garant 
NDC (1)

Vaša charita, 
n.o.
(J.A.Komenského 18, 
Lučenec, 98401)

Mgr. Margaréta Žigová  (tel.: 
+421907857593, e-mail: 
vasacharita@gmail.com)

17.6.2022 za mesiac (od 
1115) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie sociálneho poradenstva 
klientom NDC  (nízkoprahové denné centrum), pomoc pri riešení 
životných situácií klientov - odídenci, udia bez domova, 
nízkopríjmové rodiny, rodiny so ZŤP členom, príprava a realizácia 
aktivít pre klientov - aktivity na rozvoj pracovných zručností, 
finančnej gramotnosti, rodičovských zručností; metodické vedenie 
pracovného tímu NDC, prislúchajúca administratíva

Sociálny 
pracovník/čka - 
odborný garant 
NDC (1)

Vaša charita, 
n.o.
(J.A.Komenského 18, 
Lučenec, 98401)

Mgr. Margaréta Žigová  (tel.: 
+421907857593, e-mail: 
vasacharita@gmail.com)

22.7.2022 za mesiac (od 
1115) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 15.08.2022 ; poskytovanie sociálneho poradenstva 
klientom NDC  (nízkoprahové denné centrum), pomoc pri riešení 
životných situácií klientov - odídenci, udia bez domova, 
nízkopríjmové rodiny, rodiny so ZŤP členom, príprava a realizácia 
aktivít pre klientov - aktivity na rozvoj pracovných zručností, 
finančnej gramotnosti, rodičovských zručností; metodické vedenie 
pracovného tímu NDC, prislúchajúca administratíva

Stavbyvedúci (1) KB Stavmonta Lučenec 
s.r.o.(Športová 38, 
Vidiná, 98559)

Ladislav Klement (, e-mail: 
kbstavmonta@gmail.sk)

14.6.2022 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Požiadavka: certifikát člena - Slovenskej 
komory stavebných inžinierov.

Stolár (1) BIO FLAME, 
s.r.o.(Ulica mieru 299, 
Lučenec, 98401)

Stanislav Šproho  (tel.: 
+421911322727, e-mail: 
bioflame@bioflame.sk)

4.7.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Výroba dekoračných predmetov 
predovšetkým z masívneho dreva.
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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. 

Upratovačka (2) JM - KREATIV, 
s.r.o.(Lučenec , 
Lučenec, 98401)

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

15.6.2022 za hodinu (od 
3,75)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Učite  
primárneho 
vzdelávania ZŠ s 
VJM (1)

Obec Ve ké 
Dravce(Ve ké Dravce 
220, 98542)

ZŠ Ve ké Dravce (tel.: 
+421908249931, e-mail: 
zsmvelkedravce@centrum.sk)

19.7.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; učite /ka pre primárne vzdelávanie ZŠ s 
vyučovacím jazykom maďarským  

Učite  zuš - hra 
na husliach (1)

Základná umelecká 
škola - Művészeti 
Alapiskola, 
Záhradnícka 2a, 
Fi akovo(Záhradnícka 
2a, Fi akovo, 98601)

(tel.: +421918679422, 
+421474381926, e-mail: 
zusfilakovo@gmail.com)

14.7.2022 za mesiac (od 
842,5) Vysokoškolské 

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

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; učite  základnej umeleckej školy - hra 
na husliach  
  
Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je 
potrebné zaslať na email alebo poštou na adresu školy najneskôr do 
29.7.2022 do 12.00 hod.   
Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklad o absolvovanom 
vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 
čb 18/2018 Z.z., bezúhnnosť, zdravotná spôsobilosť pre prácu 
pedagog. zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
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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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Vychovávate  (1) Stredná odborná škola 
- 
Szakközépiskola(Kalin
čiakova 1584/8, 
Fi akovo, 98601)

Gréta Patvarošová (tel.: 
+421474511970, e-mail: 
soufil@soufil.sk)

22.6.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; mimoškolská výchova a vzdelávanie detí

Vychovávate ka v 
ŠKD (1)

Obec 
Breznička(Breznička 1
69/, Breznička, 98502)

Bc. Eva Cabanová  (tel.: 
+421903210792, e-mail: 
breznickapt@gmail.com)

20.6.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; 

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 CO2 (2) LDM Slovakia, 
s.r.o.(Vajanského 80, 
Lučenec, 98401)

Dávid Mucha, konate  (tel.: 
+421948319389, e-mail: 
info@ldmslovakia.sk)

6.6.2022 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie rámov a iných konštrukcií.

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

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.
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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

Školník/údržbár/
koordinátor (1) Stredná odborná škola 

- 
Szakközépiskola(Kalin
čiakova 1584/8, 
Fi akovo, 98601)

Gréta Patvarošová (tel.: 
+421474511970, e-mail: 
soufil@soufil.sk)

22.6.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; školník/koordinátor/údržbár  
  
údržbárske práce, koordinácia žiakov v škole,

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.
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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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