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Advokátsky 
koncipient pre 
AK v Žiari nad 
Hronom (1)

PaedDr. Elena 
Moravčíková - 
SOWIRES(Nám.Matic
e slovenskej 2/408, Žiar 
nad Hronom, 96501)

PaedDr. Elena Moravčíková (tel.: 
+421914210903, e-mail: 
sowires@gmail.com)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre klienta - advokátsku kanceláriu v Žiari nad Hronom 
h adám koncipienta, pričom jeho náplň práce je:  
- realizácia právnych analýz  
- tvorba stanovísk k odborným otázkam  
- príprava zložitej zmluvnej dokumentácie, vrátane inominátnych zmlúv  
- práca v oblasti verejného obstarávania , príprava námietok a náprav  
- práca s RPO  
- sledovanie legislatívy a zmien v zákonoch  
- realizácia revízií zmlúv a pripomienok

Animátor (1) FSC, s.r.o.(Námestie 
Matice slovenskej   2, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Radovan Kosorinský (tel.: 
+421905499475, e-mail: 
marketing@hotelluna.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Animátor - Animátorka: Pripravuje a realizuje rôzne 

kultúrne a spoločenské aktivity (pre deti), vykonáva animačnú činnosť a základné 
administratívne práce, dozerá na  deti  v detskom kútiku počas návštevy reštaurácie 
hotela Luna.

Apretovač - 
brúsič (2)

ALACO, 
s.r.o.(Priemyselná 873, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Miriam Karvašová (tel.: 
+421456762455, fax: 
+421456762455, e-mail: 
mkarvasova@alaco.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Brúsenie Al odliatkov na pásových, uhlových brúskach a  

ručných frézkach.

Apretovačka (1) ZAL - Zlievareň 
Al,spol. s 
r.o.(Továrenská 651/2, 
Kremnica, 96701)

Ing. Terézia Lichnerová (tel.: 
+421 45 6742 456)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Asistent predaja 
pre 
maloobchodnú a 
ve koobchodnú 
činnosť v SR a 
zahraničí (1)

Janka Krajčovičová - 
očná optika(Dolná 
49/21, Kremnica, 
96701)

Marcel Krajčovič (tel.: 045 
6742224)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Maloobchodná činnosť. komunikácia so zákazníkom, 
pomoc pri výbere tovaru a asistencia, podielanie sa na chode predajne.  
Ve koobchodná činnosť: vyh adávanie obchodných partnerov a komunikácia so 
zákazníkom v pobaltských krajinách bývalého sovietskeho zväzu

Automechanik 
(1) BARBITRANS, 

s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Július Barboriak (tel.: 
+421903510469, e-mail: 
barbitrans@barbitrans.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava nákladných vozidiel, špeciálnych nákl. vozidiel.
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Automechanik 
(1)

HARMÓNIA, 
s.r.o.(Priemyselná 
554/37, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Petra Lauková (tel.: 
+421905759243, e-mail: 
praca.harmonia@gmail.com)

za mesiac 
(700 - 1200)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Oprava a údržba osobných a malých úžitkových 
motorových vozidiel,   
- diagnostika,   
- vyhodnotenie diagnostiky a následná oprava vozidla,   
- elektroinštalácia,   
- čítanie schém,   
- montáž doplnkov.

Automechanik 
(1)

Jaroslav Dubóczi  - 
TITAN(Priemyselná 
29, Žiar nad Hronom, 
96501)

Jaroslav Duboczi (tel.: 
+421905711943, e-mail: titan-
duboczi@stonline.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik 
autobusov - SAD 
Zvolen, a. s. (2)

Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, 
akciová 
spoločnosť(Priemyselná 
257, Žiar nad Hronom, 
96501)

Jana Filusová (tel.: 
+421455313301, e-mail: 
jana.filusova@sadzv.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Zabezpečovanie opravy a údržby autobusov,    

- diagnostikovanie  porúch a ich odstraňovanie,   
- identifikovanie a riešenie technických problémov.

Barman (1) FSC, s.r.o.(Námestie 
Matice slovenskej   2, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Radovan Kosorinský (tel.: 
+421905499475, e-mail: 
marketing@hotelluna.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha hostí a starostlivosť o zákazníka,  
- príprava teplých a studených nápojov,  
- príprava mix drinkov a limonád z čerstvého ovocia,   
- dodržiavanie zásad jednotnej obsluhy,  
- príjemné vystupovanie,  
- milé a asertívne jednanie so zákazníkom.

Barman / čašník 
(2)

Veterník 
s.r.o.(Veternícka 
117/19, Kremnica, 
96701)

Tončíková Petra (tel.: +421 
918278382)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Caffeteria - 
barman, čašník 
(1)

T.A.G., spol. s r.o.(Ul. 
Dolná 68/4, Kremnica 
1, 96701)

Šebová Sandra (tel.: 
+421908835350, e-mail: 
penzionveza@penzion-veza.sk)

za mesiac 
(500 - 600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, barman, barista, príprava a pečenie z pizzového 

cesta, príprava dezertov
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CNC nastavovač 
(2)

TRIGON Consulting 
s.r.o.(*** ***, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Martina Kamenská (tel.: 
+421918932985, e-mail: 
kamenska@trigon-consulting.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta h adáme vhodného kandidáta na pozíciu 
CNC nastavovač.  
  
Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre úspešnú nadnárodnú spoločnosť, ktorá sa 
špecializuje na odlievanie hliníkových komponentov pre automotive. Vo svete sa 
radí medzi najväčších výrobcov a dodávate ov hliníkových komponentov do 
motorov. Jej klienti sú výrobcovia všetkých popredných značiek automobilov.   
  
CNC nastavovač pracuje na úseku mechanického opracovania hliníkových 
odliatkov, kde nastavuje a obsluhuje 3 a 5 -osé frézovacie CNC stroje. Na tomto 
úseku sa pracuje v nepretržitej prevádzke t.j. zmena je 12 hodinová, strieda sa 
jedna denná zmena, jedna nočná zmena a dva dni vo no.   
  
CNC nastavovač pracuje s odliatkami rôznych hmotností a pre ahšiu manipuláciu 
má k dispozícii aj malý žeriav. (Ak nemáte oprávnenie na obsluhu žeriavu, 
spoločnosť Vám zabezpečí kurz viazača bremien).  
  
Typické činnosti na tejto pozícii zahŕňajú:   
- nastavenie CNC stroja na základe technickej dokumentácie,  
- zoradenie nástrojov,   
- zakladanie a upínanie odliatkov do CNC stroja,  
- kontrolné merania,   
- úprava riadiacich programov.   
  
Náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, v závislosti od jeho 
skúseností, schopností a zručností. Prvý mesiac má k dispozícii mentora, ktorý ho 
oboznámi s náplňou práce, fungovaním spoločnosti a pod.

CNC sústružnik 
(1)

Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - zoraďovanie, nastavovanie sústruhov, sústruženie  
- programovanie jednoduché, základné

CNC sústružnik / 
frézar (1)

Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašníčka (1) EMVE GASTRO, 
s.r.o.(SNP 67, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Zuzana Šimovičová (tel.: 
+421905654146, e-mail: 
emvegastrozh@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov v pohostinskom zariadení Starý dvor - 
aj letná terasa
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Čašník, čašníčka 
(1)

STOS, s.r.o.(Vyhne 
1089, Vyhne, 96602)

Slavka Bohošová (tel.: 
+421918605666, e-mail: 
bohosova@zhsas.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava nápojov, obsluha zákazníkov

Čašník, servírka - 
Žiar nad Hronom 
(1)

Eva Magulová(M.R. 
Štefánika 35, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Eva Magulová (tel.: 
+421911615811, e-mail: 
eviska7@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; čašník obsluha VHS + Keno

Čašník, servírka 
(1)

Martin Snopko(Trubín 
106, Lovčica-Trubín, 
96623)

Martin Snopko (tel.: 
+421905755021, e-mail: 
martinsnopko007@gmail.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

Obecné lesy Krahule, 
s.r.o.(Krahule 26, 
96701)

Miroslav Schwarz (tel.: 
+421908930478)

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha v jedálni, práca v bare

Čašník, servírka 
(3)

LIGNUM-SK, 
s.r.o.(Štefánikovo nám. 
30/34, Kremnica, 
96701)

Tencer (tel.: +421907500017) za hodinu (od 
2.5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí  
ZAMESTNÁVATEĽA   KONTAKTOVAŤ  TELEFONICKY !

Čašník/čašníčka/
barman/
barmanka (2)

REMESLO TERMÁL, 
s.r.o.(Vyhne 249, 
Vyhne, 96602)

Bc. Silvia Bajusová (tel.: 
+421905434577, fax: 0456723291, 
e-mail: 
prevadzka@termalvyhne.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za podávanie jedál a nápojov počas 
pracovných zmien; profesionálne správanie pod a nastavených hotelových 
štandardov; presné zaznamenávanie objednávok; promptné servírovanie jedál a 
nápojov; prípravné a obslužné práce počas banketov, kongresov a ďalších podujatí 
organizovaných v objekte hotela.

Čašník/servírka 
(2)

Liečebné termálne 
kúpele, a.s.(SKLENE 
TEPLICE 100, 
SKLENE TEPLICE, 
96603)

Miroslava Šándorová (tel.: 
+421918800041, e-mail: 
sandorova@kupele-
skleneteplice.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha klientov počas výdaja raňajok, obedov a večerí, 
príprava odbytového strediska, obsluha a servis pre klientov v kaviarni a pizzérii.

Elektrikár (2) ABILITY, s.r.o.(ČSA 
264/58, Kremnica, 
96701)

(tel.: vklimentova@ability sro.sk, 
+421 45 3743173)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Montážny pracovník elektrických zariadení vykonáva 
mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, výrobou, 
prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení.

Elektrikár (3) MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789022, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Elektronik (1) ABILITY, s.r.o.(ČSA 
264/58, Kremnica, 
96701)

(tel.: +421 918 677 700, +421 45 
3743173, e-mail: 
vklimentova@ability sro.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Elektronik (1) ABILITY, s.r.o.(ČSA 
264/58, Kremnica, 
96701)

(tel.: +421 918 677 700, +421 45 
6743173, e-mail: 
vklimentova@ability sro.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, 
pričom využíva štandartné elektrické a elektronické meracie prístroje a 
diagnostickú techniku, robí štandartné opravy.

Expedient (1) Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Ján Šurina (tel.: 
+0905968614, e-mail: 
surina@ppc.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje operácie na exepdícii - krájanie, balenie, 
príprava štítkov, kontrola súladu expedovaných výrobkov s dodacími listami.

Frézar (1) ELBA, a.s.(ČSA 264/58, 
Kremnica, 96701)

Hricová Marta (tel.: +421918 381 
831, +42145 6704 160, e-mail: 
mhricova@elba.sk)

za mesiac 
(600 - 900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Frézovanie, vŕtanie, opilovanie, obrusovanie, montážne 

práce, ťahové skúšky, valcovanie, manipulačné práce  
Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie - frézar  
Kód klasifikácie odboru vzdelania: 7223003

Frézar (1) Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha klasických fréz

Hlbičkár, 
rezačkár (1)

Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha elektroerozívnych strojov  
- nastavovanie strojov

Hotelová 
recepčná, 
Kremnica (1)

FLOREN, 
a.s.(J.Horvátha 910/50, 
Kremnica, 96701)

Ing. Zuzana Bielikova (tel.: 
+421907809500, e-mail: 
z.bielikova@golfer.sk)

za mesiac 
(500 - 700)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem rezervácií individuálnych aj skupinových, cenové 
ponuky pre firmy, starostlivosť o hosťa počas pobytu, obsluha baru, vyúčtovanie 
hostí, komunikácia s hosťami, príprava pobytových balíčkov, aktívne podie anie sa 
na hospodárskom výsledku firmy pod a odmeňovacieho systému.  
V hoteli GOLFER*** Kremnica.

Hutný lisiar (4) Wincott SK, s.r.o.(- - - - 
- -, Žiar nad Hronom, 
00000)

Bc. Barbora Cindlerová (tel.: 
+421915897281, e-mail: 
barbora.cindlerova@wincottpeopl
e.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Ovláda zariadenia prietlačného lisu.  
Vykonáva úkony nakládka čapov, výmena LN, riadenie lisu, napínanie profilu, 
pílenie profilu, ukladanie profilu, manipulácia s profilmi a s odpadmi z lisovania a 
pílenia a balenie profilov.
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Jadrár - Výroba 
pieskových jadier 
- FINALCAST - 
ZH (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - ponúkame stálu prácu a motivujúce platové podmienky v 
stabilnej perspektívnej spoločnosti v Žiari nad Hronom  
- náplňou práce je a obsluha strojného zariadenia na výrobu pieskových jadier, 
ktoré sa používajú pri odlievaní  
- prax nie je podmienkou

Jadrár - Výroba 
pieskových jadier 
- Nemak - Žiar 
nad Hronom (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

za mesiac (od 
920)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - ponúkame stálu prácu a motivujúce platové podmienky v 
stabilnej perspektívnej spoločnosti Nemak - Žiar nad Hronom  
- náplňou práce je a obsluha strojného zariadenia na výrobu pieskových jadier, 
ktoré sa používajú pri odlievaní  
- prax nie je podmienkou

Klientský 
poradca - Žiar 
n.Hronom, 
Banská 
Štiavnica,Kremni
ca (2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group(ul. 
SNP  600, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Bc. Zuzana Kútna (tel.: 
+421918410204, e-mail: 
kutnaz@koop.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Láka Vás práca vo finančnom poradenstve?  
Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas?  
Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného 
zamestnávate a?   
Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
  
Vašou úlohou bude:  
• vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby 
klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.
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(od-do)
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Konštruktér/ 
Vývojár (2)

TRIGON Consulting 
s.r.o.(*** ***, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Martina Kamenská (tel.: 
+421918932985, e-mail: 
kamenska@trigon-consulting.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta h adáme vhodného 
kandidáta/kandidátku na pozíciu Konštruktér | Vývojár.   
  
Vzh adom na to, že ide o diskrétny výber bližšie informácie o spoločnosti, ako aj o 
mieste výkonu práce upresníme kandidátom na osobnom stretnutí.   
  
Pracovná pozícia Konštruktér | Vývojár je zaujímavá hlavne rôznorodosťou 
pracovnej náplne. Vybraný kandidát bude súčasťou malého tímu konštruktérov, 
ktorý zastrešuje dve k účové oblasti – Technickú prípravu výroby a Vývoj nových 
výrobkov a komponentov. To znamená, že okrem aktivít typických pre pozíciu 
Konštruktér sa vybraný kandidát bude môcť realizovať v oblasti navrhovania a 
vývoja nových produktov.   
V rámci typických činností sa bude zameriavať najmä na kreslenie komponentov do 
tieniacej techniky a atypických výrobkov, ako aj zastrešenie výrobného procesu po 
konštrukčnej stránke. To v sebe obnáša:   
• vypracovanie technickej, výkresovej a výrobnej dokumentácie,  
• navrhnutie výrobného procesu výrobku,   
• riešenie technických problémov výroby,  
• vyhotovenie manuálov na montáž,  
• spolupráca pri tvorbe cenových ponúk pri atypických výrobkoch  
• spolupodie anie sa na riešení reklamácií (zaujatie odborného stanoviska).  
V rámci vývoja a navrhovania nových produktov bude vybraný kandidát 
spolupracovať predovšetkým s kolegami zo svojho tímu, ale aj s výrobnou 
prevádzkou. V rámci návrhu  je potrebné zadefinovať aj materiál, z ktorého sa bude 
produkt vyrábať, zadefinovať presné požiadavky na materiál, spolupracovať s 
výrobou pri vzorkovaní aj pri zavádzaní do výroby.   
Konštrukčné návrhy produktov a komponentov sa kreslia v programe AutoCad 
Inventor. Z tohto dôvodu budeme uprednostňovať kandidátov, ktorí ovládajú prácu 
v tomto programe a zároveň sa dohovoria v anglickom alebo nemeckom jazyku.  
Po nástupe na pozíciu prejde vybraný kandidát zaškolením, v rámci ktorého sa 
zoznámi s fungovaním spoločnosti, výrobnej prevádzky, s vyrábanými produktami 
a pod. Zaškolenie bude zastrešené hlavne skúsenými kolegami na rovnakej pozícii, 
ktorí ho naučia všetko potrebné.

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb 
Kremnica(Bystrická 
447/25, Kremnica, 
96701)

Schniererová Božena (tel.: 
+421456744337)

za mesiac 
(500 - 650)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok

Dátum nástupu: 01-DEC-17 ; 

7



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 07.10.2017 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 09.10.2017 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie
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Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (2)

Obecné lesy Krahule, 
s.r.o.(Krahule 26, 
96701)

Miroslav Schwarz (tel.: 
+421908930478)

za mesiac 
(600 - 800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Varenie, normovanie jedla, vypracovanie jedálneho lístka

Kuchár/ka (2) Liečebné termálne 
kúpele, a.s.(SKLENE 
TEPLICE 100, 
SKLENE TEPLICE, 
96603)

Miroslava Šándorová (tel.: 
+421918800041, e-mail: 
sandorova@kupele-
skleneteplice.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zhotovovanie jedál pod a jedálneho lístka, dodržiavanie 
zásad HACCP a BOZP

Lekár (1) Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

za mesiac (od 
11103) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u 
hospitalizovaných pacientov.

Lekár (2) Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

za mesiac (od 
1030) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u 
hospitalizovaných pacientov.

Lekár (2) Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

za mesiac (od 
1103) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u 
hospitalizovaných pacientov

Lekár (5) Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

za mesiac (od 
1103) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u 
hospitalizovaných pacientov
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Lekár / lekárka 
zaradená do 
špecializačnej 
prípravy (1)

Challengest 
s.r.o.(Sladkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Magdaléna Winterová (tel.: +421, 
fax: 0918044570, e-mail: 
magdalena@jobangels.co)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracuje ako lekár bez kvalifikácie, pod doh adom.  
Riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára, garanta a primára oddelenia.  
Poskytuje  a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť  v súlade s koncepciou 
daného odboru na svojom úseku.  
Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť.  
Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy  uskutočnené u pacientov 
na zistenie správnej diagnózy.  
  
Všetky ďalšie informácie o pozícii, kontakt a možnosť poslať životopis nájdete na 
tejto webovej stránke:  
https://jobangels.co/job/044c753e/lekar-bez-specializacie/ff38d9a7  
Prosím, uchádzajte sa o miesto prostredníctvom uvedenej stránky.

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(A.Dubčeka 
45, Žiar nad Hronom, 
96501)

Bc. Martin Dobrovodský (tel.: 
+421911408584, fax: 
+421268206144, e-mail: 
dobrovodsky@emergency-ba.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby, čo je 
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(A.Dubčeka 
45, Žiar nad Hronom, 
96501)

Michal Vido (tel.: +421911408520, 
fax: 0268206144, e-mail: 
vido@emergency-ba.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby, čo je 
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

Lepič a rezač 
molitánu (1)

BRIK, a.s.(Kunešov 52, 
Kunešov, 96701)

Marcela Vojtelová (tel.: 
+4210918454111, e-mail: 
kunesov@brik.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; rezanie molitánu a lepenie molitánu na drevené kostry

Manažér 
obchodnej 
skupiny, 
obchodný 
zástupca, 
telefonista (4)

Mgr. Jaroslava 
Mokrošová(Námestie 
MS  21, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Jaroslava Mokrošová (tel.: 
+421905287632, e-mail: 
jaroslava.mokrosova@oz.allianzs
p.sk)

za mesiac 
(500 - 1500)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie obchodnej skupiny   
- zadávanie a kontrola úloh, porady, rozde ovanie databáz, reporty

Mäsiar (1) EKO-Produkt, 
s.r.o.(Kremnické Bane 
29, 96701)

Svitková Dana (tel.: 
+421907349952)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Mechanik, 
mechatronik (16)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Ing. Katarína Inštitoris (tel.: 
+421456015323, fax: 
+421456015312, e-mail: 
institoris.katarina@tubapack.sk)

za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Plynulý a bezporuchový chod výrobného zariadenia,  
- zoraďovanie, prestavovanie a nastavovanie jednotlivých častí linky pod a 
technickej predlohy,  
- dodržiavanie technických noriem, technologických postupov a parametrov,  
- vypĺňanie požadovaných prevádzkových dokumentov.

Mechanik, 
mechatronik (4)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Ing. Katarína Inštitoris (tel.: 
+421456015323, fax: 
+421456015312, e-mail: 
institoris.katarina@tubapack.sk)

za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - plynulý a bezporuchový chod výrobného zariadenia,  
- zoraďovanie, prestavovanie a nastavovanie jednotlivých častí linky pod a 
technickej predlohy,  
- dodržiavanie technických noriem, technologických postupov a parametrov,  
- vypĺňanie požadovaných prevádzkových dokumentov.

Montážny 
pracovník (1) Miloslav Fojtík - 

ROLVIS(A. Dubčeka 
41, Žiar nad Hronom, 
96501)

Miloslav Fojtík (tel.: 
+421456724653, e-mail: 
technik@rolvis.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a výroba bránových, plotových a fasádnych 

systémov.

Murár (1) BARBITRANS, 
s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Július Barboriak (tel.: 
+421903510469, e-mail: 
barbitrans@barbitrans.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Nastavovač CNC 
strojov (2)

ABILITY, s.r.o.(ČSA  
264/58, Kremnica, 
96701)

Viera Klimentová (tel.: 
+421456743173, fax: 0456743176, 
e-mail: 
vklimentova@abilitysro.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program,  
- vykonáva výmenu opotrebovaných alebo poškodených nástrojov.

Nastavovač 
operátor - CNC 
(2)

Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - zoraďovanie, nastavovanie fréz, frézovanie, vŕtanie, 
opravy a úpravy náradia  
- programovanie jednoduché, základné

NN poradca (2) NN Životná poisťovňa, 
a.s.(Nám. Matice 
slovenskej  2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Monika Binder (tel.: 
+421915851797, e-mail: 
monika.binder@poradca.nn.sk)

za mesiac 
(450 - 1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Konzultačné a odborné poradenské služby pre klientov 
poisťovne, poskytovanie informácií klientom,servis a predaj poistných produktov, 
administratívna činnosť.
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NN poradca (3) NN Životná poisťovňa, 
a.s.(Nám. Matice 
slovenskej  2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Monika Binder (tel.: 
+421915851797, e-mail: 
monika.binder@poradca.nn.sk)

za mesiac (od 
1000) 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 ; Do našej pobočky v Žiari nad Hronom h adáme 
zodpovedných udí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a 
h adajú dlhodobú perspektívnu prácu v dobrej spoločnosti. Staňte sa expertom na 
poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. 
Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spo ahnúť vďaka jej 
excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je 
jednotkou na slovenskom trhu.

Obchodný 
riadite  (1)

Radiant Life 
Technologies, 
s.r.o.(SNP 19, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Jana Chalupková (tel.: 
+421910967305, e-mail: 
jana@radiant-life-
technologies.com)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie obchodných rokovaní s dodávate mi (najmä Čína), 
zabezpečenie logistických služieb prepravy (najmä letecká doprava, najmä čínski 
prepravcovia), vybavovanie colnej agendy spojenej s dovozom z tretích krajín, 
vybavovanie reklamácií a záručných opráv, resp. výmeny reklamovaných zariadení.

Obsluha CNC 
strojov - Frézar 
(1)

Nemak Slovakia 
s.r.o.(LADOMERSKA 
VIESKA 394, ZIAR 
NAD HRONOM, 
96501)

Mgr. Lívia Firáková (tel.: 
+421456702315, e-mail: 
livia.firakova@nemak.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; • obsluha 3 a 5 -osích frézovacích CNC strojov (nutná prax)  
• samostatné čítanie výkresovej dokumentácie  
• ovládanie riadiaceho systému Heidenhain TNC 530/640 (výhodou)

Obsluha linky na 
výrobu 
hliníkových túb - 
TUBAPACK ZH 
(5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie chodu linky na výrobu hliníkových túb  
- udržiavanie poriadku a čistoty  
- balenie hotovej produkcie

Obsluha 
výrobnej linky 
(20)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Ing. Katarína Inštitoris (tel.: 
+421456015323, fax: 
+421456015312, e-mail: 
institoris.katarina@tubapack.sk)

za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluhovanie výrobnej linky,  
- balenie výrobkov a priebežnú kontrolu kvality,  
- odstraňovanie chybných túb a dokladanie bezchybných,  
- prípravu baliaceho materiálu.
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Odborný garant 
komunitného 
centra (1)

Mesto Žiar nad 
Hronom(Š. Moysesa 
46, Žiar nad Hronom, 
96519)

Mgr. Krá ová (tel.: 
+421456787138, e-mail: 
monika.kralova@ziar.sk)

výška 
zárobku za 
mesiac (od 
1071.92)

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01-NOV-17 ; Výberové konanie : 17.10.2017 o 10,00 hod. 
zasadačka Mestský úrad, Š. Moysesa 46, ZH  
aktívne vyh adávanie a kontaktovanie potenciáálnych klientov, odborné 
posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v 
krízových situáciách a zabezpečenie potrebných soc. služieb, vytváranie 
individuálnych plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri uplatňovaní 
udských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí

Odlievač (10) MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789022, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Opatrovate  v 
zariadení pre 
staršie osoby a 
osoby so 
zdravotným 
postihnutím (1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb 
Kremnica(Bystrická 
447/25, Kremnica, 
96701)

Schniererová Božena (tel.: +421 
45 6744 337)

za mesiac 
(480 - 550)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: 01-NOV-17 ; Poskytovanie starostlivosti prijímate om sociálnych 
služieb.  
Osvedčenie - Opatrovate ský kurz viac ako 220 hodín

Opatrovate ka - 
Bzenica, Nová 
Baňa (2)

SENIORKA 
n.o.(Hliník nad 
Hronom Banská 
Štiavnica, Bzenica, 
96601)

Jana Jambrichová (tel.: 
+421911101224, e-mail: 
seniorka@seniorka.sk)

za mesiac 
(435 - 435) Základné 

vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie starších alebo imobilných klientov v ich 
domácom prostredí.
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Operátor balení 
(5)

Wincott SK, s.r.o.(- - - - 
- -, Žiar nad Hronom, 
00000)

Barbora Cindlerová (tel.: 
+421915897281, e-mail: 
barbora.cindlerova@wincottpeopl
e.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Balí profily pod a katalógu balenia, váži, označuje a robí 
záznamy o vykonaných úkonoch.  
Vyradenie nekvalitnej výroby, uloženie do vyznačených priestorov a jej označenie.

Operátor CNC 
(1)

Profika Sk, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Lucia Kotalíková (tel.: 
+421908058721, e-mail: 
mzdy@profika.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC sústruh alebo fréza  
- programovanie strojov  
- zoraďovanie nástrojov  
- nastavovanie strojov

Operátor CNC 
(2) ABILITY, s.r.o.(ČSA  

264/58, Kremnica, 
96701)

Viera Klimentová (tel.: 
+421456743173, fax: 0456743176, 
e-mail: 
vklimentova@abilitysro.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC strojov  
- obrábanie strojných súčiastok na obrábacích CNC strojoch  
- meranie odrobených súčiastok  
- výmena náradia

Operátor CNC 
(5)

Wincott SK, s.r.o.(- - - - 
- -, Žiar nad Hronom, 
00000)

Barbora Cindlerová (tel.: 
+421915897281, e-mail: 
barbora.cindlerova@wincottpeopl
e.com)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor pracuje na obrábacom CNC stroji a zodpovedá 
za vyrábaný výrobok. Ovláda korigovanie stroja tak, aby bol dosiahnutý rozmer, je 
schopný vykonať a zaznamenať potrebné merania s cie om kontroly opracovaného 
výrobku.

Operátor 
hydraulickej 
ruky (1)

Ivan Tadian - 
DREVINKA(Lesná 
928, Hliník nad 
Hronom, 96601)

Ing. Ivan Tadian (tel.: 
+421905635012, e-mail: 
info@drevinka.com)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie vozidla v cestnej premávke, údržba a starostlivosť 

o vozidlo, operácie s hydraulickou rukou, nakladanie a vykladanie drevnej hmoty, 
navážanie drevnej hmoty, a ostatné operácie stým suvisiace

Operátor RTG - 
Nemak - Žiar nad 
Hronom (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

za mesiac 
(850 - 950)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame stálu prácu a motivujúce platové podmienky v 

stabilnej perspektívnej spoločnosti Nemak - Žiar nad Hronom.  
Náplňou práce je kontrola a obsluha zariadenia na kontrolu hliníkových odliatkov. 
Predchádzajúca prax výhodou.
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Operátor RTG 
kontroly 
produktov (1)

ATG Slovakia 
s.r.o.(Priemyselná 100, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Dagmar Koncová (tel.: 
+421915981064, e-mail: 
sekretariat@atg.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sériová NDT kontrola produktov (RTG kontrola).

Operátor vo 
výrobe - SAPA 
Profily a.s., Žiar 
nad Hronom (10)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame stálu prácu a zaujímavé a motivujúce platové 
podmienky v stabilnej spoločnosti SAPA profily v Žiari nad Hronom.  
Jedná sa o pozície:  
- Operátor balenia - balenie hliníkových profilov,  
- CNC operátor, pílenie opracovanie a frézovanie hliníkových profilov,  
- Galvanizér - navešovač - navešovanie hliníkových profilov,  
- Hutný lisiar - obsluha lisu,  
* a rôzne pomocné práce spojené s výrobou hliníkových profilov. Práca na zmeny. 
Ponúkame dlhodobú prácu v stabilnej spoločnosti na hlavný pracovný pomer s 
benefitmi.

Operátor vo 
výrobe - 
TatranWOOD, 
Hliník nad 
Hronom (2)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná 903, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

za mesiac (od 
500)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulačné a pomocné práce v drevovýrobe, obsluha 
strojov na výrobu drevených podláh a parkiet...

Operátor výroby 
uhlíkových 
materiálov (2)

VUM, a.s.(Priemyselná 
12, Žiar nad Hronom, 
96563)

Ľubica Macková (tel.: 
+4216012445, e-mail: 
mackova.lubica@vum.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje výkon úloh vyplývajúcich z rozpisu plánu 

výroby - zodpovedá za technológiu pri výrobe uhlíkových výrobkov, nepretržitá 
prevádzka, práca je vhodnejšia pre mužov.

Operátor/ka vo 
výrobe (18)

Slovalco, 
a.s.(Priemyselná, 14, 
96548, Žiar nad 
Hronom, Žiar nad 
Hronom)

Dvončová (tel.: +421456087112, e-
mail: eva_dvoncova@slovalco.sk)

výška 
zárobku za 
mesiac (od 

770)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie technologických operácií v zmysle 
technologiských a bezpečnostných predpisov, pod a zadelenia priameho 
nadriadeného, v súlade s kompetenčnou maticou

Pekár - operátor 
v pekárskej 
výrobe (4)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Ján Šurina (tel.: 
+421905968614, e-mail: 
surina@ppc.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárskych výrobkov.
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Pekár - operátor 
v pekárskej 
výrobe (6)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Ján Šurina (tel.: 
+421905968614, e-mail: 
surina@ppc.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárskych výrobkov.

Pekár, výrobný 
pekársky 
zamestnanec - 
majster (1)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Ján Šurina (tel.: 
+0905968614, e-mail: 
surina@ppc.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárskych výrobkov.

Pomocná sila do 
kuchyne (1)

STOS, s.r.o.(Vyhne 
1089, Vyhne, 96602)

Slavka Bohošová (tel.: 
+421918605666, e-mail: 
bohosova@zhsas.sk)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné práce pri príprave jedál, pomocné práce v 
kuchyni

Pomocnica v 
kuchyni - 4h 
denne (2)

FLOREN, 
a.s.(J.Horvátha 910/50, 
Kremnica, 96701)

Ing. Zuzana Bielikova (tel.: 
+421907809500, e-mail: 
z.bielikova@golfer.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; -Pomocné práce v kuchyni pri varení, príprava raňajok,  

- údržba poriadku v kuchyni.   
- Iba na 4 hodiny denne  
- Flexibilný pracovný ča

Pomocník v 
pneuservise (1)

Martin Vanka - AC 
car(SNP 1244, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Martin Vanka (tel.: 
+421905637675, e-mail: 
accar@accar.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné a pneuservisné práce.

Pomocný 
operátor FPI 
linky (1)

ATG Slovakia 
s.r.o.(Priemyselná 100, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Dagmar Koncová (tel.: 
+421915981064, e-mail: 
sekretariat@atg.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - kontrola odliatkov

Pomocný 
pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (4)

GROTTO, 
a.s.(Bartošova Lehôtka 
222, 96701)

Vaniherová Iveta - personálne 
odd. (tel.: +421918764241)

za mesiac 
(450 - 750) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe potravinárskych výrobkov

Pracovník 
detského sveta 
MINI ME (1)

ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 106, Vyhne, 
96602)

Personalista Personalistka (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
kariera@hotelsitno.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01-NOV-17 ; - Doh ad nad deťmi vo veku 4 -12 rokov v detskom 
svete MiniMe,  
- starostlivosť o detský svet MiniMe,  
- organizácia animačného ako aj náučného programu pre deti od 3 – 12 rokov,  
- podie anie sa na organizácii eventov v podobe výletov detí z materských škôl, 
základných škôl a pri organizácii narodeninových osláv.

Pracovník na 
farme (2)

VERCAJCH 
CENTRUM, spol. s 
r.o.(Horná Dúbrava 1, 
Hronská Dúbrava, 
96055)

Anna  Hajnalová (tel.: 
+421905330722, e-mail: 
majetok@vercajch.sk)

za mesiac 
(650 - 1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva činnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe. 
Zabezpečuje spracovanie a predaj živočíšnych produktov. Vykonáva drobnú 
údržbu a opravy strojov a zariadení.
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Pracovník v 
pilnici pri poreze 
gu atiny (4)

S P E K T R U M, spol. 
s r.o.(Železničná 4, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Jozef Maruška (tel.: 
+421917765371, e-mail: 
maruska@spektrum1.sk)

za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce pri poreze gu atiny rámovou pílou.

Pracovník v 
živočíšnej a 
rastlinnej výrobe 
(1)

Družstvo 
Kosorín(Kosorín 116, 
Kosorín, 96624)

Miroslav Kúdela (tel.: 
+421907783375, e-mail: 
mkudela@gmail.com)

za hodinu (od 
3.5)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o hovädzí dobytok, kosenie lúk.

Pracovník vo 
výrobe (1) EvAlex Aluminium, 

s.r.o.(Na vartičke 5, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Veronika Imrišová (tel.: 
+421911921967, fax: 
+421456725023, e-mail: 
evalex@evalex.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulačné práce s materiálom  
- opracovanie hliníkových profilov (pílenie, brúsenie, zahlbovanie, dierovanie, 
ohýbanie)  
- možná práca s CNC zariadením  
- spolupráca pri údržbe strojov, zariadení a prevádzkových priestorov  
- spolupráca pri balení a expedícii materiálu  
  
Práca na dve zmeny - od 6.00 do 14.00 a od 14.00 do 22.00

Pracovník/čka vo 
výrobe (2)

Miloslav Fojtík - 
ROLVIS(A. Dubčeka 
41, Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Beáta Mišutová (tel.: +421, 
e-mail: technik@rolvis.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: 01-DEC-17 ; Pracovník/čka na pozíciu do výroby zhrňovacích 
dverí a stien.
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Predajca s 
technickými 
zručnosťami v 
Žiari nad 
Hronom (1)

DOBRE MOBILY, 
s.r.o.(SNP  2733/100, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Adam Maliňák (tel.: 
+421948691069, e-mail: 
am2@dobremobily.sk)

za mesiac 
(600 - 1000) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; H adáme talentovaných predajcov do rýchlo expandujúcej 
siete predajní DOBRÉ MOBILY s.r.o. s mobilnými telefónmi a príslušenstvom pre 
predajňu v Žiari nad Hronom.  
  
Popis práce:  
- predaj mobilných telefónov a príslušenstva  
- preberanie a odovzdávanie telefónov na servis  
- ahké servisné zásahy (opravy mob. telefónov)  
- vykupovanie mobilných telefónov  
- obsluha a odborné poradenstvo zákazníkom   
- inventúry a reklamácie tovaru  
- vystavovanie a naceňovanie tovaru   
- udržiavanie poriadku a merchandisingu na predajni  
- reporting

Predajca ZH (1) MERKUR 
SLOVAKIA, 
s.r.o.(A.Kmeťa  1530 , 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Kamila Gregocka (tel.: 
+421905427823, fax: 0442850139, 
e-mail: ekonomicke@merkur.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj záhradnej, lesnej a po nohospodárskej techniky a 
el. ručného náradia,  
- skladanie strojov a predvedenie stroja pri predaji,  
- objednávanie a predaj náhradných dielov,  
- vedenie skladu,  
- práca s PC, internetom, znalosť práce v Exceli a Worde,  
- sú vyžadované min. základné technické znalosti, znalosti spa ovacích motorov, 
elektromotorov, treba poznať sortiment, sledovať dopyt a ponuku,  
- pracuje sa 8:30 do 17:00 a aj v soboty 8:00 - 12:00 od apríla do septembra.

Predavačka v 
bagetérii 
Copaline (1)

GRM trade, s.r.o.(Š. 
Moysesa 68, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Miroslav Grznár (tel.: 
+421915838001, e-mail: 
grznarm66@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; plnenie bagiet, predaj plnených bagiet, teplých a studených 
nápojov, pokladňa

Predavčka v 
trafike Kremnica 
(1)

TOPPRES D.A., spol. s 
r.o.(nám.M.R.Štefánika 
64/42, Kremnica, 
96701)

Marta Mrázová (tel.: 
+421903805076, e-mail: 
toppres@toppres.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru.

Prevádzkový 
elektrikár - 
silnoprúd (1)

Kremnická banská 
spoločnosť,spol. s 
r.o.(J.Horvátha 889/8, 
Kremnica, 96701)

Igor Páleš - majster (tel.: 
+421905707363)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; údržba, oprava strojov a zariadení
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Referent 
technického 
úseku (1)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Ján Šurina (tel.: 
+421905968614, e-mail: 
surina@ppc.sk)

(-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Referent technického úseku, asistent vedúceho prevádzky.

Rehabilitačný 
zamestnanec - 
špecialista na 
thajskú masáž (1)

Rogavim 
s.r.o.(Partizánska 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Róbert Mizerák (tel.: 
+421907817479, e-mail: 
mizerak@apes.sk)

za mesiac 
(600 - 600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Manuálne vykonávanie všetkých druhov thajských masáží.

Robotník v 
hutnej výrobe - 
Odlievač (8)

Nemak Slovakia 
s.r.o.(LADOMERSKA 
VIESKA 394, ZIAR 
NAD HRONOM, 
96501)

Mgr. Lívia Firáková (tel.: 
+421456702315, e-mail: 
livia.firakova@nemak.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Odlievač: Obsluhuje automatizované odlievacie 

pracovisko, vykonáva základné nastavenie zariadení, ich kontrolu a údržbu. 
Ošetruje kovové formy, kontroluje pracovný proces, obsluhuje pracovný proces a 
technologické stroje pre výrobu. Posudzuje vizuálne kvalitu odliatkov, určuje 
príčiny chýb a realizuje kroky k zamedzeniu ich vzniku   
  
Tavič: Riadi a vykonáva odborné činnosti pri príprave taveniny, stanovuje 
množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. Zodpovedá za 
sledovanie technologických parametrov a kvalitu vstupných produktov, vykonáva 
kontrolnú činnosť a údržbu na obsluhovaných zariadeniach. Obsluhuje zavážacie a 
dávkovacie  zariadenie.

Rodinný poistný 
predajca (2) Union poisťovňa, a. 

s.(Š. Moysesa 61, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Mgr. Martina Orságová (tel.: 
+421905730699, e-mail: 
martina.orsagova@union.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Starostlivosť o existujúcich a nových klientov,  
- poskytovanie komplexných informácií o ponuke poistných produktov a finančných 
služieb poisťovne,  
- denná práce s interným IT systémom,  
- aktívna spolupráca v oblasti zdravotného poistenia s UNION zdravotnou 
poisťovňou.
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Servisný technik - 
špecialista (1) Peter Vrták - 

PREZAM(Lovčica-
Trubín 293, Lovčica-
Trubín, 96623)

Peter Vrták (tel.: +421907211784, 
e-mail: prezam@prezam.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • realizácia údržby a opráv kompresorov, čerpadiel, 
elektromotorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu v sídle firmy a u 
zákazníkov v SR a s tým spojené výjazdy servisným vozidlom   
• komunikácia so zákazníkmi v súvislosti s údržbou a opravami   
• technická pomoc zákazníkom pri riešení závad po telefóne   
• technická pomoc pri realizácii nových projektov   
• účasť na potrebných školeniach na Slovensku, prípadne v zahraničí

Sestra na 
lôžkovom 
oddelení (10)

Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

za mesiac (od 
640)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacienta na lôžkovom 
oddelení.

Strážna služba 
(2) BONUL, 

s.r.o.(Sládkovičova 17, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Fungáč Dušan (tel.: 
+421904094458, e-mail: 
fungacbb@bonul.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Preukaz odbornej spôsobilosti typu S, výkon strážnej 

služby, fyzické obchôdzky, monitorovanie objektu kamerovým systémom

Školský 
psychológ (1)

Základná škola, 
Angyalova 401/26, 
Kremnica(Angyalova 
401/26, Kremnica, 
96701)

Mgr. Igor Kríž (tel.: +42145 6742 
070, e-mail: 
skola.kremnica@centrum.sk)

za mesiac 
(694.5 - 
757.5)

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technický 
konzultant pre 
veterinárne 
prístroje (1)

PHARMACOPOLA 
s.r.o.(Svätokrížske 
námestie 11, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Lucia Ilkuvová (tel.: 
+421456781448, fax: 
+421456781449, e-mail: 
sekretariat@pharmacopola.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - technická znalosť produktového portfólia (po zaškolení)  
- pravidelné návštevy zákazníkov  
- h adanie vhodných riešení na základe požiadaviek klientov  
- monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít  
- príprava technickej dokumentácie k jednotlivým prístrojom  
- príprava marketingových materiálov (preklady z ANG do SK)  
- príprava materiálov, školenia pre zákazníkov a obchodných zástupcov  
- príprava obchodných ponúk pod a schválených podmienok  
- technicko - servisná komunikácia s výrobcami  
- aktívna účasť a príprava na odborných akciách, seminároch a workshopoch  
- zabezpečenie servisu a posudzovanie reklamácií   
- pravidelný reporting  
  
miesto výkonu práce je v rámci celého SR
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Technik 
prevádzky 
informačných 
technológií (1)

ZH net 01, 
s.r.o.(Kremnica , 
96701)

Miroslav Minich (tel.: 
+421918787050, e-mail: 
minich@dtnet.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Doh ad nad telekomunikačnými technológiami.  

Technik v oblasti 
telekomunikačný
ch zariadení - 
servisný technik 
(1)

ZH net 01, 
s.r.o.(Kremnica , 
96701)

Miroslav Minich (tel.: 
+421918787050, e-mail: 
minich@dtnet.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Budovanie telekomunikačných sisetí, zriaďovanie 
koncových zákazníkov

Terénny sociálny 
pracovník (1)

Mesto Žiar nad 
Hronom(Š. Moysesa 
46, Žiar nad Hronom, 
96519)

Mgr. Krá ová (tel.: 421456787138, 
e-mail: monika.kralova@ziar.sk)

výška 
zárobku za 
mesiac (od 

987.96)

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 31-DEC-17 ; aktívne vyh adávanie a kontaktovanie potenciáálnych 
klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných 
informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných soc. služieb, vytváranie 
individuálnych plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri uplatňovaní 
udských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí

Učite /ka 
anglického 
jazyka a 
občianskej náuky 
(1)

Súkromné gymnázium, 
P.Križku 390/4, 
Kremnica(P.Križku 
390/4, Kremnica, 
96701)

Ing. Katarína  Luptáková (tel.: 
+421915808916, e-mail: 
katarina@segroup.sk)

(-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Výučba anglického jazyka v kombinácii s občianskou 
náukou

Upratovač - Žiar 
nad Hronom (4)

ISS Facility Services 
spol. s r.o.(Ladomerská 
Vieska 394, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Danica Kadnárová (tel.: 
+421907775560, e-mail: 
danica.kadnarova@sk.issworld.co
m)

za hodinu (od 
3.7)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Upratovacie práce v NEMAK, Žiar nad Hronom, obsluha 
zametacích áut/ obsluha pracovného stroja a jeho základná údržba, mzda 3,70 
eur/hod. + mesačné osobné ohodnotenie,- pracovná doba nepretržitá prevádzka, 
ranná zmena od 06,00 hod.-14,00 hod., poobedná zmena od 14,00 hod - 22,00 hod., 
nočná zmena od 22,00 hod - 06,00 hod. Kontakt: Baranová 0918490905
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Upratovačka (10) Ips cleaning 
s.r.o.(Priemyselná 14, 
Žiar nad Hronom, 
95648)

Lucia Jamrichová (tel.: 
+421917899073, e-mail: 
ljamrichova@ips.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovacie služby.

Upratovačka, 
chyžná (1)

ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 106, Vyhne, 
96602)

Personalista Personalistka (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
kariera@hotelsitno.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01-NOV-17 ; * Upratovanie hotelových izieb a príslušných 

spoločných priestorov.  
* Kompletné upratovanie izieb:  
- umývanie okien,  
- výmena poste nej bielizne,  
- vysávanie, tepovanie,  
- utieranie prachu, leštenie,  
- umývanie a čistenie kúpe ní a toaliet v hotelových izbách,  
- vykonávanie ďalších činností pod a pokynov vedúcej pracovníčky.

Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 030 
Repište (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Repište 91, 
Repište, 96603)

Helena  Benčová (tel.: 
+421456813051, fax: 
+421546812102, e-mail: 
hbencova@cjz.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie 

tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt.

Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 071 
Jastrabá (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Jastrabá 134, 
Jastrabá, 96632)

Mária  Jazvinská (tel.: 
+421905878048, fax: 
+4216812102, e-mail: 
hbencova@cjz.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie 

tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt.
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Vedúci nákupu a 
skladu (2)

TRIGON Consulting 
s.r.o.(*** ***, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Martina Kamenská (tel.: 
+421918932985, e-mail: 
kamenska@trigon-consulting.sk)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta, úspešnú výrobnú spoločnosť, h adáme 
vhodného kandidáta/-ku na pozíciu Vedúci nákupu a skladu, s miestom výkonu 
práce v Žiari nad Hronom.  
  
Vedúci nákupu a skladu na tejto pozícii priamo realizuje nákup materiálu, tovaru a 
služieb potrebných pre zabezpečenie a chod výroby. Spolupracuje prevažne s 
existujúcimi dodávate mi a v prípade špecifickej zákazky vyh adáva nových 
dodávate ov.  
Okrem zastrešenia nákupu vedie a koordinuje malý tím skladových pracovníkov. 
To v sebe zahŕňa zade ovanie práce skladníkom, kontrola výdajok, príjemiek, 
inventúry skladu a pod.   
  
Medzi typické činnosti na tejto pozícii patrí:   
- vyh adávanie nových dodávate ov a získanie informácií o kvalite a cene materiálov,  
- vyhodnocovanie cenových ponúk,  
- objednávanie komponentov potrebných pre výrobu,  
- riešenie reklamácií,   
- koordinácia činnosti oddelenia skladu.  
  
Na túto pracovnú pozíciu h adáme kandidáta, ktorý má skúsenosti so skladovým 
hospodárstvom a komunikuje v anglickom jazyku, ktorý využíva pri telefonickej a 
emailovej komunikácii so zahraničnými dodávate mi.   
  
Náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, v rámci ktorého sa 
zoznámi s fungovaním spoločnosti, s náplňou práce a pod. Zaškolenie bude 
zastrešené súčasným Vedúcim MTZ a zároveň mu potrebné informácie poskytne aj 
ekonomické oddelenie. Dĺžka zaško ovania závisí od pracovných skúseností, 
schopností a zručností vybraného kandidáta.   
  
Bližšie informácie o spoločnosti, ako aj o odvetví, v ktorom pôsobí náš klient Vám 
poskytneme na osobnom stretnutí.

Vedúci údržby 
(1)

Pivovar STEIGER 
a.s.(Pivovar Steiger 24, 
Vyhne, 96602)

Ivana Michalská (tel.: 
+421456787234, fax: 0456772234, 
e-mail: imichalska@steiger.eu)

za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie plánovaných opráv, zodpovednosť za 
technický stav strojov, organizovanie práce zamestnancov údržby, evidovanie 
evidencie dochádzky

22



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 07.10.2017 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 09.10.2017 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič (1) BARBITRANS, 
s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Július Barboriak (tel.: 
+421903510469, e-mail: 
barbitrans@barbitrans.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie nákladných vozidiel - Tatra  
- nie kamiónová doprava

Vodič (1) Marián Piovarči - M.P. 
nákup, 
sprostredkovanie, 
predaj(SNP 129, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Marián Piovarči (tel.: 
+421948803169, fax: 
00421456725807, e-mail: m.p-
piovarci@stonline.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz tovaru na území SR

Vodič autobusu - 
Slovenská 
autobusová 
doprava Zvolen, 
a. s. (1)

Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, 
akciová 
spoločnosť(Priemyselná 
257, Žiar nad Hronom, 
96501)

Jana  Filusová (tel.: 
+421455313301, e-mail: 
sekretariat.zh@sadzv.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava cestujúcich v rámci MHD, prímestskej, dia kovej 
dopravy.

Vodič dodávky - 
VP sk. B+E (1)

ZH Trans, s. r. 
o.(Sládkovičova 498/28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Peter Novotný (tel.: 
+421917555959, e-mail: 
peter@zhtrans.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič dodávky s vozíkom v rámci EÚ, týždňové turnusy, 
víkendy doma.

Vodič 
medzinárodnej 
dopravy do 3,5t 
(1)

M KONZULT 
SLOVENSKO, s. r. 
o.(Trubín 236, Lovčica-
Trubín, 96623)

O ga Suchá (tel.: +421905178973, 
e-mail: olga.sucha@mkonzult.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič motorového vozidla  do 3,5t

Vodič MKD (1) Ján Matuška(Trubín 
241, Lovčica-Trubín, 
96623)

Ján Matuška (tel.: 
+421905669401, e-mail: 
jan.matuska@centrum.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného motorového vozidla do 6t.

Vodič MKD (14) BRAVO LOGISTICS, 
s. r. o.(Nám. Matice 
slovenskej 2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Matejka (tel.: 
+421911330101, e-mail: 
MANAGMENT@HOTELLUNA.
sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného vozidla - krajiny EU
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Vodič MKD (15) BRAVO LOGISTICS, 
s. r. o.(Nám. Matice 
slovenskej 2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Matejka (tel.: 
+421911330101, e-mail: 
info@bravologistics.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného vozidla - krajiny EU

Vodič MKD (4) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

Martin Adamec (tel.: 
+421456016581, e-mail: 
martin.adamec@bring.com)

za mesiac 
(530 - 2200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla pod a pokynov zamestnávate a 
a príprava dokumentov potrebných pre riadne vykonávanie prepravy.

Vodič MKD (5) Cora Trans, 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom 1, 
96501)

Ing. Giláň Marek (tel.: 
+421905554990, e-mail: 
info@coratrans.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (5) TEMPO SLOVAKIA, 
s.r.o.(Československej 
Armády  234, 
Kremnica, 96701)

Jozef Daxner (tel.: 
+421903527767, fax: 
+421456743090, e-mail: 
tempo@tempodaxner.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla.

Vodič MKD (7) Jozef Kantárik - 
Autodoprava(Jastrabá 
214, Jastrabá, 96701)

Kantárik Jozef (tel.: 
+421908906803)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič MKD  - krajiny - Rusko, Kazachstan, Uzbekistan, 
Turecko

Vodič MKD (8) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

Martin Adamec (tel.: 
+421456016581, e-mail: 
martin.adamec@bring.com)

za mesiac 
(530 - 2200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla pod a pokynov zamestnávate a 
a príprava dokumentov potrebných pre riadne vykonávanie prepravy

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla, kamiónu 
(1)

Marián Piovarči - M.P. 
nákup, 
sprostredkovanie, 
predaj(SNP 129, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Marián Piovarči (tel.: 
+421948803169, fax: 
00421456725807, e-mail: m.p-
piovarci@stonline.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; medzinárodná kamiónová preprava chladiarenským 
návesom

24



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 07.10.2017 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 09.10.2017 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič 
nákladného 
vozidla VP 
sk.C+E (1)

ZH Trans, s. r. 
o.(Sládkovičova 498/28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Peter Novotný (tel.: 
+421917555959, e-mail: 
peter@zhtrans.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; MKD v EU na vozidle do 8,5 tony.

Vodič nákladnej 
dopravy - kamion 
+ plachtový náves 
(1)

AutoTrend - Transport 
s.r.o.(SNP 129/549, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Patrik Petro (tel.: +421911156888, 
e-mail: 
autotrend.transport@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Jedná sa o prácu na týždenný turnus, víkendy zväčša vo né. 
Vodič má pridelené vozidlo, jedná sa o ťahač DAF XF (EURO 5) s automatickou 
prevodovkou + plachtový náves. Jazdíme prepravy v rámci EU, najmä Nemecko, 
Rakúsko a Taliansko.  
  
Požadujem VP "C + E", platné doklady potrebné k vedeniu nákladného 
motorového vozidla, prax minimálne 1 rok.  
  
MZDA V ČISTOM !!! 1000 - 1450 eur (v závislosti od tržieb a šikovnosti vodiča)

Vodič nákladnej 
dopravy - solo 
vozidlo nad 3,5 
tony (2)

AutoTrend - Transport 
s.r.o.(SNP 129/549, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Patrik Petro (tel.: +421911156888, 
e-mail: 
autotrend.transport@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vo né dve pracovné pozície vodič medzinárodnej nákladnej 
dopravy, plachtové solo vozidlo nad 3,5 tony.   
  
1. pozícia - rozvoz tovaru najmä v rámci SK a CZ  (vo né víkendy), vodič jazdu 
začína v ZH a je množstvo dní kedy vodič aj jazdu v ZH končí (čiže po práci je 
doma), pozícia je preto vhodná pre uchádzača z okolia Žiaru nad Hronom, mzda v 
čistom 700 - 900 eur (záleží od šikovnosti vodiča)  
  
2. pozícia - preprava tovaru najmä do Rakúska a Nemecka (týždenný turnus, vo né 
víkendy), mzda 900 - 1200 eur (záleží od šikovnosti vodiča)  
  
Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu (TPP)

Vodič návesovej 
súpravy (3)

MANUEL 
s.r.o.(Šašovské 
Podhradie 205, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Roman Klacek (tel.: 
+421903544723, e-mail: 
manuel@manuel.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie návesovej súpravy.

Vodič 
špeciálnych 
nákladných 
vozidiel - UDS (1)

BARBITRANS, 
s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Július Barboriak (tel.: 
+421456724299, e-mail: 
barbitrans@barbitrans.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Vodič vyklápacej 
súpravy (3)

MANUEL s.r.o.(Ul. 
SNP 129, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Roman Klacek (tel.: 
+421903544723, e-mail: 
manuel@manuel.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie vyklápacej návesovej súpravy

Vodič VZV - 
Nemak - Žiar nad 
Hronom (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

za mesiac 
(750 - 900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame stálu prácu a motivujúce platové podmienky v 
stabilnej perspektívnej spoločnosti Nemak - Žiar nad Hronom.  
Náplňou práce je vedenie a obsluha vysokozdvižného vozíka stohovanie. 
Vyžadujeme prax a platný preukaz na VZV.

Zámočník (1) OK - MODUL, 
spoločnosť s ručením 
obmedzeným(Lesná 
933, Hliník nad 
Hronom, 96601)

Ing. Igor Hromadka (tel.: 
+421905443533, e-mail: 
okmodul@okmodul.sk)

za mesiac 
(600 - 700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; opracovávanie hliníkových profilov a práca na lise

Zámočník (3) MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789022, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zámočník (4) AMI DESIGN spol. s 
r.o.(Horná Ves 119, 
96701)

Petrášová Jana (tel.: 
+421903305561)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba zámočníckych výrobkov;  

Osvedčenie_ zváračský preukaz CO2, elektrický oblúk - výhodou

Zámočník (7) Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela  Pradlová (tel.: 
+421918601454, fax: 0456723291, 
e-mail: pradlova@remeslo.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovať pod a predloženej výkresovej dokumentácie - 
skladanie súčastí ve kých konštrukčných celkov.  
Oprava a údržba strojných zariadení.

Zástupkyňa 
vedúcej PJ 054 
Slaská (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Slaská 16, 
Slaská, 96622)

Helena  Benčová (tel.: 
+421456813051, fax: 
+421546812102, e-mail: 
hbencova@cjz.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie 

tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt.

Zdravotná sestra 
(1)

Domov sociálnych 
služieb(Ladomerská 
Vieska 84, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Bc. Gabriela Jančoková (tel.: 
+421546727204, e-mail: 
dss@dsslvieska.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská starostlivosť
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Zdravotná sestra 
(2) Psychiatrická 

nemocnica Prof. 
Matulaya(ČSA 234/139, 
Kremnica, 96701)

Slašťanová Silvia (tel.: +421 45 
6705 333, e-mail: 
pnkca@stonline.sk)

za mesiac (od 
694.98) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytuje ošetrovate skú starostlivosť v súlade s právnymi 
predpismi v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností 
pod a osobitného predpisu, štaandartmi a lekárskou diagnózou.

Zdravotná sestra 
v ambulancii (1) SonaMed, 

s.r.o.(Sládkovičova 13, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

MUDr. Soňa Barcíková (tel.: 
+421905226051, e-mail: 
sonamed.sro@gmail.com)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; -       zabezpečuje všestrannú starostlivosť o individuálne 
potreby chorých  
-       pri zakladaní novej zdravotnej karty získava a vypĺňa rodinnú, sociálnu a 
osobnú anamnézu pacienta,  
-       vedie matky k správnemu prístupu k dieťaťu z h adiska zásad starostlivosti o 
dieťa a rešpektovanie jeho individuálnych potrieb   
-       aplikuje kožné, podkožné a intramuskulárnej injekcie  
-       odoberá na vyšetrenie biologický materiál, dodržiava zásady správneho 
odberu, označenie a odoslanie na vyšetrenie; došlé výsledky predkladá bezodkladne 
lekárovi; vykonáva orientačné vyšetrenie moču, krvi a telesnej teploty,  
-       podáva lieky a nutné ošetrovate ské výkony chorým v ambulacii pod a 
nariadenia vedúceho lekára,   
-        pripravuje chorých na diagnostické, liečebné a ošetrovacie výkony a asistuje 
pri ich vykonávaní  
-        vykonáva vyšetrenia a liečebné výkony za pomoci prístrojov, na ktoré bola 
zaškolená ,  
-         pri riešení sociálnych problémov spolupracuje so sestrou pre sociálnu službu   
-         zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie 
zdravotníckych pomôcok  
-         zabezpečuje správne skladovanie a likvidáciu nebezpečného a infekčného 
odpadu z ambulancie  
-         zabezpečuje objednaie zdravotného materiálu, liekov, očkovacích látok  
-        vykonáva práce spojené s organizovaným pozývaním chorých, s vedením 
agendy práce neschopných a invalidných  
-        vedie sesterskú zdravotnú dokumentáciu, kontroluje a zakladá záznamy a 
výsledky  
-        stará sa o dodržiavanie plánu očkovania a sleduje zaočkovanosť detí.
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Zdravotnícky 
asistent (3) Psychiatrická 

nemocnica Prof. 
Matulaya(ČS armády 
234/139, Kremnica, 
96701)

(tel.: +421 45 6705113, e-mail: 
pnkca@stonline.sk)

za mesiac (od 
662.25)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zlievač, 
formovač (2)

ALACO, 
s.r.o.(Priemyselná 873, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Miriam Karvašová (tel.: 
+421456762455, fax: 
+421456762455, e-mail: 
mkarvasova@alaco.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba foriem na odliatky na formovacích strojoch  
- manipulácia s kovovými rámami a modelovými zariadeniami  
- práca na 2 zmeny

Zlievarenský 
robotník - 
Apretovač (8)

Nemak Slovakia 
s.r.o.(LADOMERSKA 
VIESKA 394, ZIAR 
NAD HRONOM, 
96501)

Mgr. Lívia Firáková (tel.: 
+421456702315, e-mail: 
livia.firakova@nemak.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; • Obsluha odjadrovacích zariadení, píl, trieskacieho 

zariadenia, linky tepelného spracovania, tlakovacích zariadení, automatických 
liniek, ostatných pomocných zariadení,  
• zoradenie a výmena odjadrovacích, píliacich a tlakovacích prípravkov,  
• obsluha žeriavových zariadení,  
• manipulácia s meradlami, meracími prístrojmi a prípravkami.

Zlievarenský 
robotník - Jadrár 
(2)

MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789022, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jadrár vykonáva ručnú a strojnú prípravu jadrových 
zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába jadrá, 
zhotovuje jadrá špeciálnymi technológiami, obsluhuje a udržuje technické 
vybavenie a vykonáva základné nastavenie a obsluhu technologických strojov a 
zariadení na výrobu jadier, kontroluje pracovný proces a výstupy.

Zlievárenský 
robotník - 
odlievač (3)

ABILITY, s.r.o.(ČSA  
264/58, Kremnica, 
96701)

Viera Klimentová (tel.: 
+421456743173)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Štandarté práce v zlievárni, ktorá odlieva hliníkové a 

zinkové odliatky technológiou kokilového a pieskového odlievania

Zlievarenský 
robotník / 
Apretovač (12)

MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789022, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Apretovač pomocou ručného náradia a strojného 
zariadenia na brúsenie odliatkov finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje 
jadrá, náliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.).

Zoraďovač - 
nastavovač linky 
na výrobu túb - 
TUBAPACK ZH 
(5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha a zabezpečenie chodu linky na výrobu 
hliníkových túb,  
- nastavenie, prestavenie jednotlivých procesov - uzlov na výrobnej linke,  
- údržba a drobné opravy linky.
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Zoraďovač 
výrobnej linky 
(16)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Ing. Katarína Inštitoris (tel.: 
+421456015323, fax: 
+421456015312, e-mail: 
institoris.katarina@tubapack.sk)

za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Plynulý a bezporuchový chod výrobného zariadenia,  
- zoraďovanie, prestavovanie a nastavovanie jednotlivých častí linky pod a 
technickej predlohy,  
- dodržiavanie technických noriem, technologických postupov a parametrov,  
- vypĺňanie požadovaných prevádzkových dokumentov.

Zvárač na CO2 
(135) (3)

Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela Pradlová (tel.: 
+421918601454, e-mail: 
pradlova@remeslo.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne.

Zvárač na CO2 
(135) (4)

Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela Pradlová (tel.: 
+421918601454, fax: 0456723291, 
e-mail: pradlova@remeslo.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne.

Žiar nad Hronom 
- Pracovník SBS 
(2)

ASF FENIX 
SECURITY, s. r. 
o.(SNP 608/112, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Juraj Drozd (tel.: +421917754295, 
fax: +421465421295, e-mail: 
juraj.drozd@fenix-security.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby pod a interných smerníc.
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