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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 (1) Vaša charita, 

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

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

5.10.2022 za mesiac (od 
940) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce v sociálnej oblasti 
správa webu, správa fotodokumentácie, vyúčtovanie projektov

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: Ihneď ; Barberské činnosti

Barber - 
kaderník (2) CORA 

PM(Železničná 33, 
Lučenec, 98401)

Mária Gajdošová, 
administratívny pracovník (tel.: 
+421907817176, e-mail: 
riagajdosova@gmail.com)

27.9.2022 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Barber, kaderník  
Vhodní uchádzači so študijným odborom barber alebo kaderník 
(prípadne certifikát barber, kaderník) s 5 ročnou praxou v odbore, 
môžu kontaktovať zamestnávate a.

Cukrár/ka (1) Duljšen Hajrula 
FLAMENGO(Ulica 
T.G.Masaryka 350/16, 
Lučenec, 98401)

Edita Valterová  (tel.: 
+421915234444, e-mail: 
praca@mojasrdcovka.sk)

25.10.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; • Pomoc pri výrobe cukrárenských 
výrobkov 
• Udržiavanie hygieny, poriadku a čistoty výrobných a pracovných 
priestorov, pomôcok a zariadení 
• Evidencia tovaru a vyrobených cukrárenských výrobkov 
• Plnenie ostatných úloh pod a pokynov majite a 

Elektrikár (1) Adient Slovakia 
s.r.o.(Mikušovská cesta 
5363, Lučenec, 98401)

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

9.9.2022 za hodinu (od 
4,3)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Pravidelná údržba elektrotechnických 
zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti s minimálnymi 
prestojmi 
- Vykonávanie preventívnych prehliadok zariadení pod a plánov 
údržby 
- práca na 3 zmeny

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.
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Kuchár/pomocný 
kuchár (2) RVA GROUP 

s.r.o.(Podhradská 600, 
Fi akovo, 98601)

Radoslav Balog (tel.: 
+421907760400, e-mail: 
radoslav.balog81@gmail.com)

13.10.2022 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál

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

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.

Majster na 
montáži stavieb 
(2)

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

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

19.9.2022 za mesiac (od 
1200) 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.

Majster výroby 
(1) SCHILLER spol. s 

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

Pavol Kyse  (tel.: +421905890467, 
e-mail: pavol.kysel@schiller.sk)

2.9.2022 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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
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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 ; 

Obrábač kovov 
(2)

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

Pavol Kyse  (tel.: +421905890467, 
e-mail: pavol.kysel@schiller.sk)

2.9.2022 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Odborný referent 
realizácie stavieb 
(3)

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

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

14.9.2022 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola stavieb v určenom regióne, 
zabezpečenie technickej podpory stavebno-montážnych prác. 
Sledovanie a aktualizácia plnenia plánu realizácie, pravidelné 
reporty, spolupráca s obchodným úsekom, denný kontakt s 
majstrom stavby,  ktorý je jeho podriadeným. Časť pracovných 
úloh sa vykonáva v kancelárii v sídle firmy, časť priamo v teréne.  

Office manager 
III (1) BK KOVOTRADE 

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

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

19.10.2022 za mesiac (od 
1000)

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
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Operátor CNC 
Laseru (1) LDM Slovakia, 

s.r.o.(Vajanského 80, 
Lučenec, 98401)

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

28.9.2022 za hodinu (od 
4,5)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nakladanie a vykladanie plechov z 
laserového páliaceho centra, obsluha stroja.  
Vhodný uchádzač má platný kurz na VZV skupina W1.

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  

Operátor výroby 
(30) Adient Slovakia 

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

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

9.9.2022 za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - 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

Ošetrovate  oviec 
(1)

AGROSPOL Kalinovo, 
s.r.o.(Bystrinská 2/2, 
Kalinovo, 98501)

Ing. Marian Abelovský  (tel.: 
+421903225109, e-mail: 
abelovsky.jr@klasfarm.sk)

19.10.2022 za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o  ovce, dojenie, pasenie, 
ošetrovanie

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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Pomocná sila v 
kuchyni (2) Milan Ďurák - 

Dozjedenia - chutne a 
znova(Tomášovce 486/, 
98556)

Milan Ďurák  (tel.: 
+421903507273, e-mail: 
obedy.durak@gmail.com)

5.9.2022 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; V prípade pomocného kuchára sa jedná o 

prípravu príloh, zeleniny, zemiakov, balenie obedov, umývania 
riadov a pomoc pri hygienickom čistení prevádzky. 
 
V prípade kuchára sa jedná o samostatnú prípravu jedál a vedenie 
pomocných kuchárov. 
 
H adáme zodpovedného pracovníka so vzťahom k práci. 
 
Vodičský preukaz typu B výhodou.

Pomocné práce  v 
kuchyni (2) FOOD 66 

s.r.o.(Novohradská 3, 
Lučenec, 98401)

Kružliaková Iveta (tel.: 
+421905969691, e-mail: 
food66sro@gmail.com)

22.8.2022 za hodinu (od 
3,71)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kuchyni a v reštaurácii, 
znalosť anglického a maďarského jazyka vítaná. Zdravotný 
preukaz a hygenické minimum je podmienkou.

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 
pracovník v 
drevovýrobe (5)

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

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

10.10.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v drevovýrobe,  
odoberanie od strojov, balenie výrobkov 

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)

31.10.2022 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.
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pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pomocný 
robotník - 
robotník vo 
výrobe (1)

Jaroslav Líška - 
Kamenárstvo 
Líška(Panické Dravce 
67, 98532)

Jaroslav Líška - majite  (tel.: 
+421905150537, e-mail: 
fox.jaro@post.sk)

7.9.2022 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri kamenárskej výrobe.

Pracovník kvality 
(1) SCHILLER spol. s 

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

Pavol Kyse  (tel.: +421905890467, 
e-mail: pavol.kysel@schiller.sk)

2.9.2022 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pracovník na 
výrobu 
plastových okien 
(2)

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. Vhodní uchádzači si možu zaslať životopis na mailovú 
adresu zamestnávate a.  

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 
údržby - 
Elektrikár (2)

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

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

12.10.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Údržbárske práce na elektrických 

zariadeniach a ďalšie údržbárske práce vo výrobnej hale. 
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Príprava a predaj 
rýchleho 
občerstvenia (1)

FOOD 66 
s.r.o.(Zvolenská 
cesta 6134/42B, 
Lučenec, 98401)

Kružliaková Iveta (tel.: 
+421905969691, e-mail: 
food66sro@gmail.com)

19.9.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a predaj rýchleho občerstvenia, 
práca s pokladňou, hygiencké minimum, zdravotný preukaz, 
študijný odbor  - potravinárstvo, prax  vítaná 
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Psychológ 
poradensko-
psychologických 
služieb - Úrad 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny 
Lučenec (1)

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

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

2.11.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vo ného miesta pri 
výkone práce vo verejnom záujme v Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec  
  
Názov zamestnávate a vrátane jeho sídla: Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava  
Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, 
odbor sociálnych vecí a rodiny, referát poradensko-
psychologických služieb  
  
Funkcia: psychológ poradensko-psychologických služieb úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnanec pri výkone práce vo 
verejnom záujme v rámci Národného projektu „Podpora 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje   
  
Hlavné úlohy:    
činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva:  
• rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach 
rodinných  problémov,  
• individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode 
(rozchode) rodičov,  
• poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave 
styku s rodičmi po rozvode (rozchode),  
• psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom 
domáceho násilia,   
• psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom 
drogovej alebo  inej závislosti,  
• psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine  v krízových 
situáciách a záťažových životných situáciách a vývinových krízach,  
• psychologické poradenstvo  pre dieťa a rodinu  v NRS, ktorá je v 
krízovej situácii,  
• aplikácia metód psychologického rodinného poradenstva,     
činnosti v oblasti psychodiagnostiky:  
• sprostredkovanie výstupov z orientačného psychologického 
posúdenia dieťaťa a rodiny na účely poradensko-psychologického 
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

procesu pri požiadavke na   vykonanie  opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany u dieťaťa a rodiny,  
• s oh adom na napĺňanie potrieb zdravého a harmonického  vývinu 
dieťaťa realizuje  výkon orientačného psychologického posúdenia 
vzťahu manželov/rodičov dieťaťa v rozvode/rozchode a dynamiky 
vzťahov v rodine,   
iné činnosti súvisiace s výkonom odborných činností:  
• priebežné odborné vzdelávanie organizované, resp. odporúčané 
oddelením PPS Ústredia  PSVaR,   
• povinnosť zúčastňovať sa individuálnej  a skupinovej supervízie,   
• spracovávanie podkladov pre  štatistické zisťovanie  v oblasti 
poskytovania poradensko-psychologických služieb údajov v 
informačných systémoch KIDS a DMS  

Realitný maklér 
(3) DM Notrereality, 

s.r.o.(Majakovského 
135/23, Lučenec, 
98401)

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

28.1.2022 za mesiac (od 
2000) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Referent 
investičnej a 
inžinierskej 
činnosti (1)

Mesto 
Lučenec(Novohradská 
1, Lučenec, 98401)

Katarína Lírová (tel.: 
+421474307109, e-mail: 
katarina.lirova@lucenec.sk)

25.10.2022 za mesiac (od 
820) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; Študijný odbor: stavebníctvo. 
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti 
samosprávy (výstavba miest a obcí) samostatná kontrolná činnosť 
pri dodržiavaní rozpočtových nákladov stavieb so schválenou 
cenovou úrovňou. vykonávanie stavebného dozoru, spolupráca pri 
vykonávaní investičnej činnosti, a to pri príprave alebo 
uskutočňovaní stavieb a technologických časti stavieb.  
Výber sa uskutoční dňa 03.11.2022 o 10:00 hodine, Mestský úrad 
Ulica novohradská 1, Lučenec, zasadačka II. poschodie č. 321. 
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Regionálny 
obchodný 
zástupca - 
Lučenec (1)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Masaryka 8, 
Lučenec, 98401)

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

7.10.2022 za mesiac (od 
589,9) Úplné stredné 

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

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

Skladník (6) Adient Slovakia 
s.r.o.(Mikušovská cesta 
5363, Lučenec, 98401)

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

9.9.2022 za hodinu (od 
3,7)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - nakladanie a vykladanie kamiónov pod a 
požiadaviek zákazníkov a interných štandardov 
- manipulácia a uskladnenie materiálov a nedokončenej výroby do 
skladu a ich výdaj do výroby a do skladu hotových výrobkov 
- kontrola množstva a kvality skladovaného materiálu a 
sprievodnej dokumentácie 
- príprava a kontrola nakladania hotových výrobkov (množstvo, 
obsah, kvalita balenia) 
- práca v trojzmennej prevádzke

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

Ladislav Klement (tel.: 
+421918449674, 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.
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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)

22.9.2022 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. 

Technik 
predpínania (1) VSL SYSTÉMY /CZ/, 

s.r.o. - organizačná 
zložka 
Slovensko(Mýtna , 
98553)

Lucie Jahnová  (tel.: 
+421905542842, e-mail: 
lucie.jahnova@vsl.com)

9.9.2022 za mesiac (od 
1200)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Pokladanie predpínacej výstuže, obsluha 
strojov a zariadení, manuálne práce na stavbách.

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

Jana Strečková, štatutárny 
zástupca (tel.: +421905807017, e-
mail: riaditel@riadime.sk)

26.10.2022 za mesiac (od 
323)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čistenie a upratovanie priestorov 
autobusovej stanice SAD Lučenec. Pracovný čas pod a dohody so 
zamestnávate om - 4 hodiny denne. V prípade potreby je možné 
dohodnúť týždenný rozvrh pracovného času individuálne. 

Učite  
primárneho 
vzdelávania ZŠ s 
VJM (1)

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

Mgr. Viera Rubintová, starostka 
(tel.: +421903799076, 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  
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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: Ihneď ; 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.

Vedúci referátu 
ekonomiky (1) Mesto 

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

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

3.10.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.12.2022 ; • Komplexné zabezpečovanie prác na 
úseku rozpočtovania a financovania. 
• Koordinácia a riadenie činností na referáte ekonomiky a 
zodpovednosť za chod referátu. 
• Vypracovanie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie, 
monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu. Na základe 
predložených návrhov jednotlivých oddelení a referátov 
vypracovanie návrhu zmien rozpočtu bežného roka.  
• Predkladanie údajov rozpočtu do systému RIS SAM. 
• Sledovanie tvorby a čerpania peňažných fondov. 
• Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z priebežného 
výkonu auditu. 
• Spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení súhrnne do 
záverečného účtu mesta, do výročnej správy. 
• Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.  
• Spoluzodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a 
výkazníctva, za správu hnute ného a nehnute ného majetku mesta, 
za prípravu zmlúv na prevod vlastníctva a na prenájom majetku. 
• Vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc a pokynov 
týkajúcich sa ekonomického referátu. 
• Doh ad nad dodržiavaním zákona o finančnej kontrole.. 
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 03.11.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 04.11.2022 o 08:13

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vedúci/vedúca 
sociálno-
zdravotného 
úseku, sociálny 
pracovník (1)

Zariadenie sociálnych 
služieb 
AMBRA(Rúbanisko III 
2938/52, Lučenec, 
98480)

Mgr. Jana Haláková riadite ka 
(tel.: +421474331983, e-mail: 
riaditel@zssambra.sk)

28.9.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Uchádzači spĺňajúci uvedené podmienky 
zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými 
prílohami (originál alebo úradne overená kópia):  projekt vo 
vzťahu k výkonu práce, na ktorú sa vypisuje výberové konanie v 
rozsahu maximálne 3 strany, profesijný štruktúrovaný životopis s 
uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe, motivačný 
list, doklad o vysokoškolskom vzdelaní,  výpis z registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace,  preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
ktorá má byť vykonávaná, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu, písomný súhlas dotknutej osoby 
(uchádzača) so spracúvaním osobných údajov na účely výberového 
konania,  potvrdenie o praxi, presná adresa na doručovanie 
písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.   
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú 
podmienky. Písomnú prihlášku do výberového konania s 
uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 18. októbra 
2022 (vrátane, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia 
na adresu a nie dátum odoslania na poštové doručenie) v zalepenej 
obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – vedúci / 
vedúca sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník“ na adresu: 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III č. 2938/52, 
984 03 Lučenec.  
Prípadné informácie o ZSS sú dostupné aj na web stránke 
www.zssambra.sk 
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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 03.11.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 04.11.2022 o 08:13

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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 (4)

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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Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec
Údaje k 03.11.2022 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 04.11.2022 o 08:13
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pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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

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.

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)

2.11.2022 za mesiac (od 
1094)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

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

Zdravotná sestra 
(3) Všeobecná nemocnica s 

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

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

13.9.2022 za mesiac (od 
1008,37) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Zdravotná sestra 
v zubnej 
ambulancii (1)

FK DENT, 
s.r.o.(Sklárska 580/33, 
Poltár, 98701)

MUDr. Magdaléna Kišová (tel.: 
+421948295686, e-mail: 
magdalena.kisova@gmail.com)

5.10.2022 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; zdravotná sestra v zubnej ambulancii  
- asistencia + administratíva v zubnej ambulancii
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Zdravotná 
sestra/
zdravotnícky 
asistent (1)

AVEMED 
s.r.o.(Námestie 
republiky 2261/3, 
Lučenec 1, 98401)

MUDr. Andrea Vráb ová (tel.: 
+421911809804, e-mail: 
avamedsro@gmail.com)

29.9.2022 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra v detskej ambulancii. 
Práca so zdravotnou dokumentáciou a pacientami. Miesto výkonu 
práce: Divín, Jánskeho 658/6 a Halič, Družstevná 382/69.

Zootechnik 
krmovinár (1) Po nohospodárske 

družstvo so sídlom v 
Hrnčiarskych 
Zalužanoch(Farma 
Ve ká Suchá , 
Hrnčiarska Ves, 98013)

Zuzana Munkáčiová  (tel.: 
+421915323491, e-mail: 
pdhzaluzany@gmail.com)

12.9.2022 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Dozor pri príprave, miešaní, dávkovaní 
kŕmnych dávok pre vybrané kategórie hovädzieho dobytka, 
kontrola dodržiavania technológie prípravy kŕmnej dávky, 
preventívnych opatrení a zásad pri kŕmení hovädzieho dobytka 

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

Údržbár v 
živočíšnej výrobe 
(1)

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

Zuzana Munkáčiová  (tel.: 
+421915323491, e-mail: 
pdhzaluzany@gmail.com)

12.9.2022 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník údržby v prevádzke živočíšnej 
výroby, práca v sťaženom prostredí, bežné opravy a údržba 
zariadení, technológií a budov. 

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,
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