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Administratívny 
pracovník v 
logistike (1)

Mata Automotive 
Slovakia s.r.o.(Nová 
Ves 234, 99105)

Bc. Kristína Maslaňáková, HR 
Manager (tel.: +421903496913, e-
mail: 
k.maslanakova@mataauto.com)

25.11.2022 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník   
- administratívna činnosť na oddelení logistiky a nákupu,   
- práca s MS Office,   
- tvorba faktúr a dodacích listov,  
- komunikácia s obchodnými partnermi

Asistent drg (3) Milvus Dent s.r.o.(M. 
R. Štefánika 710/2, 
Veľký Krtíš, 99001)

Silvia  Kánya  (tel.: 
+421905833591, e-mail: 
milvusdent@gmail.com)

8.7.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik 
osobných 
motorových 
vozidiel (1)

Jaroslav Gubáni 
Mobiltechna(Banícka 8
10/, Veľký Krtíš, 99001)

Miroslav Gubáni (tel.: 
+421903543862, e-mail: 
info@mobiltechna.sk)

11.5.2022 za mesiac (od 
762) Neukončené 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba automobilov, pneuservis.
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Business 
Developer pre 
Digitálnu 
Agentúru (1)

Ryvenia s.r.o.(Mierová 
1, Veľký Krtíš, 99001)

Bc. Kristián Toldy  (tel.: 
+421907654639, e-mail: 
ktoldy@ryvenia.sk)

21.10.2022 za mesiac (od 
1100)

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hľadáme nového Business Developera do 
nášho tímu. Sme digitálna agentúra so špecializáciou sa na vývoj 
stránok, grafický dizajn a marketing. 
 
Vašou náplňou bude: 
- Vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov 
- Rozvoj vzťahov so súčasnými klientmi, optimalizácia služieb, 
cenové vyjednávania 
- Spracovanie a prezentácia ponuky našich služieb 
- Spolupráca pri implementácii zákaziek 
 
Skúsenosti s online svetom sú vítane! 
Kanceláriu máme aktuálne vo Veľkom Krtíši, v roku 2023 bude 
otvorená ďalšia pobočka v Bratislave. Fyzická prístomnosť v 
kancelárii je nutná, s možnou prácou z domu po dohode.

Hrobár (Iný 
pomocný 
pracovník 
pohrebnej 
služby) (1)

Ladislav Szabó 
KVETY(Slnečná 823/3, 
Vinica, 99128)

Ladislav Szabó (tel.: 
+421905680875)

19.10.2022 za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v pohrebníctve  (iný pomocný 

pracovník pohrebnej služby)

Lekár (1) MUDr. Eliášová, 
s.r.o.(Nemocničná - 
poliklinika 1, Veľký 
Krtíš, 99001)

MUDr. Ivona Gubániová (tel.: 
+421918513418, e-mail: 
ivonaelias@azet.sk)

27.6.2022 za mesiac (od 
2000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár   
- ambulancia praktického lekára pre dospelých   

Lekár (2) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava  Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

2.8.2022 za mesiac (od 
1416,3) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostická a liečebno-preventívna 
činnosť vykonávaná po vedením lekára so špecializáciou v 
príslušnom odbore (vnútorné lekárstvo, FRO).

Lekár (2) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava  Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

12.12.2022 za mesiac (od 
1416,3) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostická a liečebno-preventívna 
činnosť vykonávaná po vedením lekára so špecializáciou v 
príslušnom odbore (chirurgia, pediatria, vnútorné lekárstvo).

2



Evidované voľné pracovné miesta v okrese Veľký Krtíš na UPSVR Veľký Krtíš
Údaje k 16.01.2023 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Stav miesta: určené na obsadzovanie, Vytvorené 17.01.2023 o 08:52

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Lekár (3) Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava  Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

21.11.2022 za mesiac (od 
1416,3) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Diagnostická a liečebno-preventívna 
činnosť vykonávaná po vedením lekára so špecializáciou v 
príslušnom odbore (chirurgia, pediatria, vnútorné lekárstvo).

Montážny 
pracovník 
(operátor) 
káblových 
zväzkov (8)

Forschner Slovakia  
s.r.o.(Nová Ves 234, 
Nová Ves, 99105)

Ing. Andrea Sandová (tel.: 
+421474812354)

14.11.2022 za mesiac (od 
770)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Montážny pracovník (operátor) káblových 
zväzkov  
- spoločnosť sa zameriava na výrobu špeciálnych káblových 
zväzkov pre potreby automobilového priemyslu významných 
značiek

Odborný 
administratívny 
asistent pre DRG 
(2)

Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava  Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

2.12.2022 za mesiac (od 
816) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborné administratívne prace v rámci 
jednotlivých zdravotníckych oddelení nemocnice v rámci DRG.

Operátor 
výroby / výroba 
elektrických 
motorov (14)

SISME SLOVAKIA, 
s.r.o.(Sušiny, 162/5, 
Malý Krtíš, 99001, 
Veľký Krtíš)

Mgr. Laura Číková (tel.: 
+421474308911, e-mail: 
personalne@sisme.sk)

25.5.2022 za hodinu (od 
4,67) Neukončené 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor výroby / výroba elektrických 
motorov  
  
Náplň (druh) práce: obsluha výrobných zariadení v rámci 
výrobných liniek. Manipilačné a montážne práce na výrobnej linke. 
Testovanie, vizuálna kontrola a balenie.   
Práca v trojzmennej prevádzke
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Operátor/ka 
výroby (10) FYSAM Auto 

Decorative Slovakia 
s.r.o.(Osloboditeľov 
1116/45, Veľký Krtíš, 
99001)

Ing. Lucia Karáseková  (tel.: 
+421903496424, e-mail: 
lucia.karasekova@fysam-
auto.com)

9.1.2023 za mesiac (od 
925)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: 01.02.2023 ; • výroba OK dielov podľa pracovnej 
inštrukcie v požadovanom čase pre danú operáciu 
• manuálna montáž komponentov v požadovanej kvalite a 
množstve, povrchové obrábanie, balenie podľa pracovných 
postupov a metód v požadovanom čase 
• vizuálna kontrola (sebakontrola pracovníka) a vypĺňanie 
sprievodnej dokumentácie 
• jednoduché kontrolné a čistiace práce na výrobných zariadeniach, 
prípravkoch 
• predpríprava určitých dielov, spojené s prekladaním jednotlivých 
dielov  
• v prípade potreby dodatočná kontrola došlých komponentov, 
resp. vyrobených dielov 
• asistencia pri zaúčaní nových kolegov na konkrétnu pracovnú 
pozíciu 
• vykonávanie činností podľa pokynov nadriadeného 
• dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a 
OPP (ochrana pred požiarmi) a používanie predpísaných  
OOPP(ochranné pracovné prostriedky) 
• dodržiavanie princípov metodiky 5 S 
• dodržiavanie poriadku a bežnej údržby na svojom pracovisku a v 
pracovných priestoroch  
• dodržiavanie Pracovného poriadku a interných pravidiel FYSAM 
Auto Decorative Slovakia s.r.o.

Podporný 
pracovník v 
zdravotníctve (1)

Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

8.8.2022 za mesiac (od 
646)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Podporné, pomocné práce pri starostlivosti 

o  pacientov na lôžku. 

Podporný 
pracovník v 
zdravotníctve (2)

Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

16.1.2023 za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2023 ; Podporné, pomocné práce pri 
starostlivosti o  pacientov na lôžku. 
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Pracovník 
práčovne  na 0,80 
úväzku (1)

Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

16.12.2022 za mesiac (od 
516,8)

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha a sledovanie strojov na bielenie, 
pranie, žehlenie. Kontrola prádla pred vložením do strojov, 
triedenie nemocničného prádla podľa farebnosti.

Pracovník 
triediarne a 
baliarne vajec (4)

Babičkin dvor, a.s.(J. 
Kráľa 2661, Veľký 
Krtíš, 99001)

Adriana Pavlová (, e-mail: 
pavlova@babickindvor.sk)

10.3.2022 za mesiac (od 
700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník triediarne a baliarne vajec  
-skladanie kartónov, nakladanie vajec na dopravný pás, 
kompletizovanie paliet-pásová výroba  
Je potrebný zdravotný preukaz pre prácu s potravinami.   
Záujemcov o zamestnanie prosíme, aby sa dostavili na výberové 
konanie dňa: 17.3.2022 o 9:00 hod.,veľká zasadačka ÚPSVR Veľký 
Krtíš; alebo poslali životopis na mail: pavlova@babickindvor.sk 

Pracovník v 
záložni, veriteľ (1)

Party Servis VK 
s.r.o.(Školská 4, Veľký 
Krtíš, 99001)

René Šúňava  (tel.: 
+421944211411)

7.7.2022 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v záložni, veriteľ  
- ohodnocovanie a skúšanie tovaru,  
- komunikácia so zákazníkmi,   
- práca s PC a internetom

Pracovník v 
ťažbovej činnosti 
v lesníctve, pilčík 
(1)

Pavel Báťka(Mlynská 
Dolina 245, Veľké 
Zlievce, 99123)

Pavel Báťka (tel.: +421908932752) 12.12.2022 za mesiac (od 
750) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pilčík  
-práca v lese, vypiľovanie nežiadúcich drevín 

Predavač (1) OBCHOD A STAVBY 
s.r.o.(Krtíšska cesta 
305/68, Želovce, 99106)

Marek Sokol (konateľ)  (tel.: 
+421905790110)

8.11.2022 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predavač   

- Predaj tovaru  
- obsluha zákazníkov   
- dokladanie tovaru  
- práca s pokladňou a PC

Predavač a 
aranžér kvetov 
(1)

Katarína 
Szabová(SLNECNA 
823/3, 99128)

Katarína Szabová (tel.: 
+421905602708)

28.3.2022 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Regionálny 
obchodný 
zástupca - Veľký 
Krtíš (1)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Banícka 16, 
Veľký Krtíš, 99001)

Ing. Jana Bibová  (tel.: 
+421905942900, e-mail: 
dobrotkova@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 rozhľad a predajné aktivity. 
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. 
 
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú: 
Aktívne vyhľadávanie klientov a následná starostlivosť o nich. 
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie podľa 
potrieb klienta. 
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného 
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta. 
Starostlivosť o zverené klientske portfólio. 
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov.

Regionálny 
obchodný 
zástupca - Veľký 
Krtíš (1)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Banícka 16, 
Veľký Krtíš, 99001)

Ing. Nikoleta Dobrotková  (tel.: 
+421908911028, 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: 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 rozhľad a predajné aktivity. 
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. 
 
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú: 
Aktívne vyhľadávanie klientov a následná starostlivosť o nich. 
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie podľa 
potrieb klienta. 
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného 
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta. 
Starostlivosť o zverené klientske portfólio. 
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov.

Sestra bez 
špecializácie (1) Všeobecná nemocnica s 

poliklinikou, n. 
o.(Nemocničná 756/1, 
Veľký Krtíš, 99001)

Bronislava Keťková Ďurišová  
(tel.: +421472816147, e-mail: 
personalne@nspvk.sk)

10.5.2022 za mesiac (od 
1008,4) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 
pri lôžku v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom 
odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa 
osobitného predpisu, štandardmi. 
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Traktorista 
(poľnohospodárst
vo) (1)

AGROFAJ s. r. 
o.(Okružná 194/23, 
Dolná Strehová, 991 
02)

Marcel Fajčík (tel.: 
+421907829439, e-mail: 
marcelfajcik@gmail.com)

10.1.2023 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2023 ; Obsadzovanie voľného pracovného 
miesta na pozíciu: Traktorista (pomocné práce pri obsluhe 
poľnohospodárskych strojov, obsluha poľnohospodárskych strojov).

Vodič 
nákladného 
vozidla (1)

ELPO plus 
s.r.o.(Venevská 761, 
Veľký Krtíš, 99001)

(tel.: +421474831315, e-mail: 
predajnavk@elpo-nabytok.sk)

10.1.2023 za hodinu (od 
7)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla   

- odvoz tovaru ku klientom  
- nákladka a výkladka tovaru  

Vodič 
nákladného 
vozidla (15)

OLEJÁR OM - P 
s.r.o.(Veľký Krtíš , 
99001)

Ivan Olejár  (tel.: +421908521070, 
e-mail: omp@omp.sk)

12.12.2022 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič ťažkého 
nákladného 
vozidla, kamiónu 
(10)

HERMES Transport 
s.r.o.(Veľký Krtíš , 
99001)

Ing. Dana Veselovská  (tel.: 
+421905472764, e-mail: 
dadla99@azet.sk)

22.9.2022 za mesiac (od 
664)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič ťažkého nákladného vozidla, 
kamiónu (medzinárodná doprava)

Vodič/strojník 
špeciálneho 
nákladného 
motorového 
vozidla (2)

J-STAV spol. s 
r.o.(Lučenská 90/1221, 
990 01 Veľký Krtíš, 
Veľký Krtíš)

Ing. Ján Čierny (tel.: 
+421903506526, e-mail: 
kika@jstav.sk)

10.8.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič/strojník špeciálneho nákladného 
motorového vozidla (výstavba nebytových objektov)

Vychovávateľ/ka 
(1)

Súkromné liečebno-
výchovné sanatórium, 
Dialničná 1, 
Senec(Chrastince 15, 
Chrastince, 99108)

Kamila Raganová  (tel.: 
+421902969060, e-mail: 
sekretariat@slvs-senec.sk)

19.12.2022 za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Systémové, tvorivé metodické činnosti, 
riadi, organizuje zložité procesy vo výchovnej skupine s deťmi a 
mladistvými. Prehlbuje a upevňuje u detí základné pracovné a 
hygienické návyky, zásady spoločenského správania, samostatnosti 
a sebaobsluhy.
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Všeobecný 
operátor (10)

TECHNOGYM E.E., s. 
r.o.(Priemyselný Park 
1, Malý Krtíš, 99001)

Ing. Žofia Hudecová  (, e-mail: 
zhudecova@technogym.com )

10.1.2023 za hodinu (od 
4,55)

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

Dátum nástupu: 01.03.2023 ; Všeobecný operátor  
  
Vašou náplňou práce budú:  
  
• Činnosti príslušné pre ponúkanú pozíciu a vykonávané podľa 
pracovných inštrukcií  
• Kontrola strojov, vizuálna kontrola každého kusa  
• Vypĺňanie sprievodnej výrobnej dokumentácie v prípade potreby  
• Manipulácia s materiálom  
• Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
• Dodržiavanie pracovného poriadku, pracovných inštrukcií, 
procedúr a disciplíny  
  
Vodičský preukaz a skúsenosť s pneumatickým náradím výhodou. 

Zdravotná sestra 
(1) MUDr. Eliášová, 

s.r.o.(Nemocničná - 
poliklinika 1, Veľký 
Krtíš, 99001)

MUDr. Ivona Gubániová (tel.: 
+421918513418, e-mail: 
ivonaelias@azet.sk)

27.6.2022 za mesiac (od 
850) 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 ; Zdravotná sestra   
- sesterský manažment pacienta v ambulancii PLPD

Zubný asistent 
(3) Milvus Dent 

s.r.o.(Nemocničná , 
Veľký Krtíš, 99001)

Silvia Kánya  (tel.: 
+421905833591, e-mail: 
milvusdent@gmail.com)

8.7.2022 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; zubný asistent v stomatologickej 
ambulancii
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Zubný lekár/ka 
(3) Milvus Dent 

s.r.o.(Nemocničná , 
Veľký Krtíš, 99001)

Silvia Kánya  (, e-mail: 
milvusdent@gmail.com)

8.7.2022 za mesiac (od 
2000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

MOVINO, spol. s 
r.o.(Janka Kráľa  2667, 
Veľký Krtíš, 99001)

Nika Mikušová - kontaktovať 
zamestnávateľa medzi 08:00 hod. 
až 15:00 hod. (tel.: 
+421910853573, e-mail: 
mikusova@movino.sk)

22.2.2022 za hodinu (od 
4,023)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník  
Hľadáme spoľahlivého čašníka do zohratého tímu do Penziónu u 
Vinára. Náplňou práce je reprezentatívne a s dobrou náladou 
obslúžiť zákazníkov k spokojnosti, príprava nápojov, roznášanie 
jedla, komunikácia s kuchyňou, prijímanie objednávok telefonicky, 
zabezpečenie plynulého a čistého prostredia v bare, práca s 
pokladňou.

Čašník, servírka 
(1)

Marek Sokol(Krtíška 
cesta 305/68, Želovce, 
99106)

Marek Sokol (tel.: 
+421905790110)

24.6.2022 za mesiac (od 
750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Čášník   
-obsluha zákazníkov, práca s pokladňou,  
- obsluha výčapu, príprava jednoduchých pokrmov (rýchle 
občerstvenie)   

Špecialista 
technológ vo 
výrobe nábytku, 
spracovaní dreva 
a výrobe 
drevených 
konštrukcií (1)

STOL-MONT Ivan 
s.r.o.(Potôčik 184, 
Olováry, 99122)

Radoslav IVAN, konateľ 
spoločnosti (tel.: +421918848714, 
e-mail: stolmontivan@gmail.com)

15.12.2022 za mesiac (od 
720)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: 15.02.2023 ; Špecialista technológ vo výrobe 
nábytku, spracovaní dreva a výrobe - kreslenie výkresov do výroby 
a výpočet materiálu

Šéfkuchár 
(príprava 
arabských jedál) 
(1)

JOJAD s. r. o.(Boženy 
Němcovej 872/1, Veľký 
Krtíš, 99001)

Ing. Jozef Dudoň (tel.: 
+421902892445)

12.7.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár (príprava arabských jedál)
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