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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.

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.

Dojič kráv, oviec 
a kôz (1)

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

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

22.11.2022 za mesiac (od 
1200)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.01.2023 ; Dojič kráv, ooviec a kôz

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

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

1.12.2022 za mesiac (od 
1323)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; elektroinštalačné práce, vykonávanie 
preventívnej údržby na výrobných a technologických zariadeniach, 
bezodkladné riešenie vzniknutých problémov  
Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.

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, 
98401)

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
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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 ; 

Mechanik, 
opravár 
po nohospodársk
ej techniky (1)

EG STS, 
s.r.o.(Tomášovce 486/, 
Tomášovce, 98556)

Ing. Jozef Kralina - mechanizátor 
(tel.: +421905065377, e-mail: 
jozef.kralina@egsts.sk)

8.12.2022 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: 01.02.2023 ; Oprava a údržba 
po nohospodárskych strojov v dielni

Montážnik v 
stavebníctve (2) Bc. Ján Týnus - JT 

PLAST(Uderiná 91, 
Lovinobaňa, 98555)

Bc. Ján Týnus (tel.: 
+421907432913, e-mail: 
jan.tynus@gmail.com)

9.11.2022 za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž plastových okien, murárske práce, 
pomocné práce.  
Záujemci sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.

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 ; 

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  

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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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

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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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: 01.02.2023 ; 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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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  

Referent - štúdie 
dispozícií (1) CERAMIC HOUSES 

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

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

5.12.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 02.12.2023 ; Príprava štúdií dispozícií k projektom 
budov na základe požiadaviek klientov.

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)

7.12.2022 za mesiac (od 
631,7) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.01.2023 ; 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
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Požad. 
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Servisný technik 
(1) DUTECH 

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

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

15.11.2022 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.

Sestra (1) Domov sociálnych 
služieb 
LIBERTAS(Nám. 
Tuhárske 2578/11, 
Lučenec, 98401)

Mária Gibalová  (tel.: 
+421940946370, e-mail: 
personalne@dsslibertaslc.sk)

20.12.2022 za mesiac (od 
708)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.01.2023 ; ošetrovate ská starostlivosť

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.

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
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Strojník - Vedúci 
zmeny (3) PWR - Plastic waste 

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

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

22.11.2022 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. 

Traktorista, 
kombajnista, 
obsluha 
po nohospodársk
ych strojov (2)

EG STS, 
s.r.o.(Tomášovce 486/, 
Tomášovce, 98556)

Ing. Jozef Kralina - mechanizátor 
(tel.: +421905065377, e-mail: 
jozef.kralina@egsts.sk)

8.12.2022 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: 01.02.2023 ; Traktorista vykonáva pracovné úlohy 
pri riadení, obsluhe, starostlivosti a údržbe traktora.Pracuje s 
rôznou po nohospodársou technikou v rastlinnej výrobe. 
Zabezpečuje úkony ako napr. prevoz materiálu, mechanizované 
obrábanie pôdy, sejbu a zber po nohospodárskych plodín.

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  

Vedúci úseku 
projekcie pre 
stavebné 
povolenie (1)

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

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

24.11.2022 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.01.2023 ; Zodpovednosť za riadenie úseku, 
rozdelenie práce, kontrola správnosti hotových projektov a 
dodržiavania určených termínov, spolupráca s obchodným úsekom, 
kreslenie projektov, administratíva.
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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 (4)

PRP, s.r.o.(Tomášovce 
395, 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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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

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.

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

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

1.12.2022 za mesiac (od 
1175)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a 
vyhovojúceho technického stavu, vykonávanie preventívnej údržby 
výrobných a technologických zariadení, spolupráca pri 
odstraňovaní nedostatkov a porúch,bezodkladné riešenie 
vzniknutých problémov  
Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.

Účtovník/
účtovníčka (1)

Darina Nagyová - 
DARLA 
ÚČTOVNICTVO(Gork
ého 1562/29, Fi akovo, 
98601)

(tel.: +421908559478, e-mail: 
darla.darinanagyova@gmail.com)

11.11.2022 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovník/účtovníčka
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Školský 
psychológ/ička 
(1)

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

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

10.11.2022 za mesiac (od 
1096,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 15.01.2023 ; Činnosť odborného zamestnanca – 
školského psychológa v škole pre deti a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (narušená komunikačná schopnosť, sluchové 
postihnutie, PAS – v MŠ).  
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej 
psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového 
psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a 
intervencie k deťom a žiakom s osobitným zrete om na proces 
výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; 
vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v 
oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje 
psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a 
pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
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