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Administratívna 
podpora 
realitného 
makléra (2)

TUreality s.r.o.(J. 
Hollého 7, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Viktor Berlecký (tel.: 
+421903787338, e-mail: 
berlecky@tureality.sk)

1.2.2021 za mesiac (od 
630) Nižšie stredné 

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

Dátum nástupu: 28.02.2021 ; Aktívna podpora realitného makléra 
pri práci.  

Administratívny 
pracovník (1)

F&UK s.r.o.(Šašovské 
Podhradie 65, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ján  Fabian (tel.: +421918693111, 
e-mail: fabstav@gmail.com)

18.1.2021 za mesiac (od 
700) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Manažment, podnikové financie, 
účtovníctvo, kontrola a štatistika, personalistika, administratíva a 
služby zákazníkom.

Administratívny 
pracovník (1)

Jozef Daxner - 
TEMPO(Kopernica 23, 
Kopernica, 96701)

Jozef Daxner (tel.: 
+4210903527767, e-mail: 
tempo@tempodaxner.sk)

2.11.2020 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v oblasti maloobchodu s 

potravinami, evidencia dokladov v programe Word, Excel.

Apretovač (1) Nemak Slovakia 
s.r.o.(LADOMERSKA 
VIESKA 394, ZIAR 
NAD HRONOM, 
96501)

p. Hanzelová (tel.: 
+421456702316)

14.9.2020 za mesiac (od 
694)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik 
(1)

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

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

16.2.2021 za mesiac (od 
739)

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)

MJ protechnik 
s.r.o.(Šašovské 
Podhradie 52, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Michal Janek (tel.: 
+421907882398, e-mail: 
mjprotechnik@gmail.com)

20.11.2020 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba motorových vozidiel, 
pneuservis, diagnostika.
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Dispečer 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (1)

Cora Trans, 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Rastislav Hríň (tel.: +421 907 777 
945, e-mail: 
doprava@corakava.sk)

4.11.2020 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Elektrikár, 
pomocný 
elektrikár (2)

BBC Systém 
s.r.o.(Kamenárska 186, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Lukáš Baran (, e-mail: 
bbcsystem@bbcsystem.eu)

5.10.2020 za mesiac (od 
1100) Nižšie stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce elektroinštalačné, 
samostatný elektrikár.

Elektroinštalatér 
(1) Rudolf Vodislavský - 

ELMON(ČSA 163, 
Kremnica, 96701)

Rudolf  Vodislavský (tel.: 
+421905259280, e-mail: 
rudolf.vodislavsky@gmail.com)

5.2.2021 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a oprava elektrických zariadení.

Hlavný účtovník 
(1)

Stavebné bytové 
družstvo(Pod Donátom 
3, Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Iveta Kotorová (tel.: 
+421456708242, e-mail: 
kotorova@sbdzh.sk)

21.1.2021 za mesiac (od 
885)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - účtovníctvo DPH  
- vypracovávanie daňových priznaní dane z príjmov právnických 
osôb vrátane príloh k daňovému priznaniu – súvaha, výkaz ziskov a 
strát, poznámky, casch-flow.  
- vypracovávanie podkladov pre daň vyberanú zrážkou z príjmov 
fondu prevádzky, údržby a opráv  
- účtovníctvo majetku

Junior IT 
špecialista (1)

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

Ing. Iveta Blahová (tel.: 
+421917527153, fax: 
+421456015312, e-mail: 
blahova.iveta@tubapack.sk)

2.12.2020 za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riešenie dennej IT admin agendy  
- L1/L2 užívate ská podpora  
- Správa aplikácií a informačných systémov  
- Práca na rôznorodých projektoch

2



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 16.02.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 17.02.2021 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Klientsky 
poradca - Žiar 
nad Hronom (2)

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

PhDr. Martina Orságová (tel.: 
+421918410204, e-mail: 
orsagovam@koop.sk)

9.6.2020 za mesiac (od 
739)

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.

Klientský 
pracovník /
špecialista (2)

Zdenka 
Štefková(Námestie 
Matice Slovenskej 21, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Zdenka Štefková (tel.: 
+421903343431, e-mail: 
zdenka.stefkova77@gmail.com)

27.1.2021 za mesiac (od 
1500) Úplné stredné 

všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -príprava podkladov pre klientov na 
základe špecifických cie ov  
-digitalizácia zvereného úseku klientov  
-zodpovednosť za pridelené portfólio a jeho starostlivosť  
-distribúcia digitálnych zmien a noviniek už existujúcim klientom  
-prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických 
hovorov  
-Práca s interným informačným systémom spoločnosti  
-účasť na školeniach a vzdelávacích procesoch  
-práca v mladom a dynamickom kolektíve  
-pracovný čas 9.00-17.00 na pobočke Žiar/Hronom  /2 dni v týždni-
možná   
 dohoda/

Kuchár (1) BLAUFUZ TOUR,spol. 
s r.o.(Reštaurácia 
"Zlatý Sivoň" , 
Kremnica, 96701)

Eva Hricová (tel.: +421903922708) 6.8.2020 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál, príloh pre návštevníkov 
reštaurácie
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Kuchár (1) Spojená škola 
internátna, 
Československej 
armády 183/1, 
Kremnica(Ul. S. 
Chalupku 286/21, 
Kremnica, 96701)

Lívia Koniarová (tel.: 
+421456742090, e-mail: 
zsisp.kremnica@gmail.com)

11.11.2020 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pre žiakov a zamestnancov 
pod a materiálno-spotrebných noriem

Kuchár (16) LUGA Trade 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Pavel Rakovský (, e-mail: 
rf.pavel.rakovsky@gmail.com)

11.11.2020 za mesiac (od 
870)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Lekár absolvent - 
Všeobecná 
nemocnica Žiar 
nad Hronom (2)

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

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

29.12.2020 za mesiac (od 
1365) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

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

Lekár špecialista 
v odbore funkčná 
diagnostika - ZH 
(1)

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

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

11.2.2021 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ 
PRACOVNÉ ČINNOSTI V ODBORE FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA 
A V RÁMCI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ 
PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU.

Lekár špecialista 
v odbore 
gynekológia a 
pôrodníctvo-ZH 
(1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár špecialista v odbore gynekológia a 
pôrodníctvo poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú 
starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a 
zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva 
odbornú diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom 
odbore.

Lekár špecialista 
v odbore 
kardiológia-
Všeob. nemocnica 
ZH (1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; KARDIOLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ 
PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, 
DISPENZARIZÁCIOU, POSUDZOVANÍM A VÝSKUMOM 
CHORÔB SRDCOVO-CIEVNEHO SYSTÉMU.
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Lekár špecialista 
v odbore 
neonatológia - 
Žiar nad Hronom 
(1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár špecialista v odbore neonatológia 
poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v 
súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje 
konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú 
diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore.

Lekár špecialista 
v odbore 
pediatria - Žiar 
nad Hronom (1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár/ lekár špecialista na oddelení 
pediatria poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú 
starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a 
zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť,  
vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-
liečebnú činnosť v danom odbore.

Lekár špecialista 
v odbore 
rádiológia-
Všeobecná 
nemocnica ZH (1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; RÁDIOLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V LIEČEBNO-
PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ 
VYŠETROVANÍM CHOROBNÝCH STAVOV POMOCOU 
ZOBRAZENIA RÖNTGENOVÝMI LÚČMI ALEBO INÝM 
VLNENÍM. ZAOBERÁ SA AJ RÁDIOLOGICKÝMI 
METÓDAMI SPOJENÝMI S LIEČEBNÝM VÝKONOM A 
INTERVENČNOU RÁDIOLÓGIOU.

Lekár špecialista 
v odbore urológia 
- ZH (1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; UROLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A ZAOBERÁ SA 
PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, 
DISPENZARIZÁCIOU A VÝSKUMOM CHIRURGICKÝCH 
OCHORENÍ, VRODENÝCH MALFORMÁCIÍ A ÚRAZOV 
OBLIČIEK A MOČOVÉHO ÚSTROJENSTVA U MUŽOV A 
ŽIEN A CHOROBAMI POHLAVNÝCH ORGÁNOV U MUŽOV.

Lekár špecialista 
v odbore 
vnútorné 
lekárstvo - ZH (1)

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

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

22.9.2020 za mesiac (od 
2511,6) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; INTERNISTA VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI 
POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA 
ZAOBERÁ PREVENCIOU, VYHĽADÁVANÍM, 
DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, REHABILITÁCIOU, 
DISPENZARIZÁCIOU, POSUDKOVOU ČINNOSŤOU A 
URČOVANÍM PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB.
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Lekár v odbore 
nefrológia, resp. 
nefrológ v 
príprave (1)

NOVAMED, spol. s 
r.o.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

MUDr. Ľubica Finďová, PhD. (tel.: 
+421484399180, e-mail: 
lubicafindova@novamed.sk)

26.8.2020 za mesiac (od 
2400) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na pracovisku hemodialýzy a 
nefrologickej ambulancii.

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

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

Barbora Murčová (tel.: 
+421268206131, e-mail: 
barbora.murcova@emergency-
ba.sk)

9.3.2020 za mesiac (od 
1500) 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)

Barbora Murčová (tel.: 
+421268206131, e-mail: 
barbora.murcova@emergency-
ba.sk)

7.9.2020 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

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

Manipulant (10) MPL Group s.r.o.(Pod 
Donátom  907/5, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Marek Plevka (tel.: 
+421904472406, e-mail: 
plevka@mplgroup.sk)

18.1.2021 za mesiac (od 
1300)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  

- Jednoduché ručné, manipulačné práce pri obsluhe CNC Frézy 
( vkladanie a vykladanie dielcov)  
- Kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov  
- Práca s posuvným meradlom (šublerou)  
-Pravidelné zápisy do kontrolných hárkov  
-Zabezpečenie plynulého chodu výroby

Masérka 
thajských masáží 
(1)

RASCON s.r.o.(Sklené 
Teplice 100, Sklené 
Teplice, 96603)

Ing. Jakub Rapčan (, e-mail: 
jakub.rapcan@rascon.sk)

30.10.2020 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Thajské masáže poskytované klientom 
spoločnosti Rascon a jeho zmluvným partnerom.

Montážny 
pracovník (1) Miloslav Fojtík - 

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

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

22.1.2021 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž a výroba bránových, plotových a 

fasádnych systémov.

Montér suchých 
stavieb (14)

LUGA Trade 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Pavel Rakovský (, e-mail: 
rf.pavel.rakovsky@gmail.com)

11.11.2020 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Montér suchých stavieb - stavebné práce

6



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 16.02.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 17.02.2021 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Murár (5) BARBITRANS, 
s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

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

21.1.2021 za hodinu (od 
4,3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Obrábač kovov 
(14)

LUGA Trade 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Pavel Rakovský (, e-mail: 
rf.pavel.rakovsky@gmail.com)

11.11.2020 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; Obrábanie kovov,  kovových povrchov - 
sústruženie, brúsenie, vŕtanie

Obsluha 
výrobnej linky (5)

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

Bc. Iveta Blahová (tel.: 
+421917527153, fax: 
+421456015312, e-mail: 
blahova.iveta@tubapack.sk)

12.5.2020 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.

Odlievač - Tavič, 
Kremnica (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Českoslov. 
armády 264/58, 
Kremnica, 96701)

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

16.2.2021 za mesiac (od 
1100)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava tekutého hliníka (legovanie) pre 
odlievačov  
- Odlievanie hliníkových odliatkov  
- brúsenie hliníkových odliatkov  
- práca vhodná pre mužov  
- preukaz na VZV výhodou

7
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Opatrovate ka (1) Obec Prochot(Prochot 
271, Prochot, 96604)

Mgr. Lucia Minková (tel.: 
+421915657674, e-mail: 
jesienka.prochot@gmail.com)

30.11.2020 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská služba v zariadení 
sociálnych služieb  
- vykonáva opatrovate skú - hygienickú starostlivosť a obslužné 
práce, umývanie, kúpanie, umývanie vlasov, starostlivosť o kožu a 
nechty, holenie, výmena osobného a poste ného prádla, obsluha pri 
osobných potrebách,  
-vykonáva pomocné práce pri prepustení, preložení, úmrtí klienta,  
- podie a sa na zamestnávaní klientov, akciách usporiadaných ZSS,  
- vyvádza klientov na čerstvý vzduch, do jedálne, spoločenskej 
miestnosti  
- dodržiava zásady etického kódexu vo vzťahu ku klientom, 
kolegom a zamestnávate ovi  
- poskytne predlekársku  prvú pomoc pri náhle vzniknutých život a 
zdravie ohrozujúcich stavoch  
- zabezpečuje starostlivosť o poste  a polohovanie klienta, prevenciu 
vzniku syndrómu z imobility,  
- zabezpečuje užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra,  
- rozde uje stravu, donáša stravu, kŕmi imobilných klientov,  
-  ukladá osobné veci klientov,  
-  manipuluje s čistým a špinavým prádlom,  
- dbá o poriadok a čistotu inšpekčnej miestnosti,   
- zaznamenáva realizované výkony do dokumentácie.

Operátor v 
drevárskej 
výrobe (5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(SNP 581/111, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

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

13.7.2020 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame stálu prácu a motivujúce 
platové podmienky v stabilnej perspektívnej spoločnosti 
zaoberajúcej sa výrobou komponentov z drevených materiálov.  
Náplňou práce: obsluha strojov a zariadení pri výrobe 
komponentov nábytku.   
H adáme zodpovedného človeka, kt., je ochotný pracovať vo 
výrobe, na CNC stroji.

Operátor vo 
výrobe - 
TatranWOOD, 
Hliník nad 
Hronom (4)

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

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

19.1.2021 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné a pomocné práce v 
drevovýrobe, obsluha strojov na výrobu drevených podláh a 
parkiet.
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Operátor výroby 
(10)

MPL Group s.r.o.(Pod 
Donátom  907/5, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Marek Plevka (tel.: 
+421904472406, e-mail: 
plevka@mplgroup.sk)

18.1.2021 za mesiac (od 
836)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  

Zásobovanie výrobných liniek materiálom  
• Príjem, zaskladňovanie a príprava materiálu na expedíciu  
• Práca s ručne vedeným vozíkom a zakladačom  
• Manipulácia s materiálom a tovarom v sklade

Operátor výroby 
Nemak HPDC 
(25)

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

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

22.7.2020 za mesiac (od 
1200)

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,  
Ponúkame 2 pozície:  
1. Operátor odlievania: náplňou práce je obsluha strojného 
zariadenia pri výrobe hliníkových odliatkov, manipulácia s 
hliníkovými odliatkami  
2. Operátor sekundárnych operácii: obsluha CNC zariadenia a 
brúsenie odliatkov pomocou ručného pneumatického náradia,   
Práca v čistom novom prostredí, v novej výrobnej Hale v Nemaku.

Operátor 
zlievárenských 
strojov (2)

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

Viera Klimentová (tel.: 
+421918677700, fax: 456743176, 
e-mail: 
vklimentova@abilitysro.sk)

5.1.2021 za hodinu (od 
3,82)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba odliatkov pri použití 
zlievárenských technológií  
- obsluha technického vybavenia

Pekár 
balkánskych 
pekárskych 
výrobkov (4)

AN-PEK s.r.o.(P. 
Križku 383/5, 
Kremnica, 96701)

Dušan Sobek, konae  (tel.: 
+421948764200, e-mail: 
dusansobek@gmail.com)

3.6.2020 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba balkánskych pekárenských 
výrobkov, príprava cesta, úprava cesta plnením, tvarovaním, atď

Pomocný 
pracovník pre 
výrobu a sklad 
(1)

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

Ing. Róbert Čunderlík (, e-mail: 
praca@ppc.sk)

16.2.2021 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s tovarom a surovinami  
Manipulácia s prepravkami a paletami  
Balenie a expedícia výrobkov a surovín  
Čistenie pekárenských strojov a príslušenstva  
Čistenie výrobných priestorov  
Pomocné pekárenské práce  
Vedenie základnej evidencie obalového materiálu

Poradca vo 
finančníctve (2)

Monika 
Binder(Hviezdoslavova 
283/32, Žiar nad 
Hronom, 96501)

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

18.1.2021 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zodpovedá za prvý kontakt s klientmi, 

poskytuje rady a informácie o poistných produktoch a službách   
práca s pridelenou databázou klientov, akvizícia klientov  
možnosť home office  
pomáha klientom pri riešení poistných udalostí  
vedie evidenciu klientov
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Pôrodná 
asistentka - 
Všeobecná 
nemocnica Žiar 
nad Hronom (2)

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

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

11.2.2021 za mesiac (od 
971,88)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytuje poradenstvo a výchovu v oblasti 
plánovaného rodičovstva, sexuálnej výchovy, prevencie v 
gynekológii a pôrodníctve  
Pracuje v súlade so štandardizovanými ošetrovate skými  postupmi   
Zabezpečuje ošetrovate skú starostlivosť v pôrodnej asistencií v 
súlade s platnou legislatívou  
Edukuje ženu o prevencií, diagnostike a liečbe gynekologických 
ochorení   
Vedie ošetrovate skú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej 
asistencií, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácií na 
základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných 
poisťovní/ štatistiky  
Vykonáva ošetrovate skú rehabilitáciu a podie a sa na prevencii 
porúch z imobility  
Dodržiava a realizuje hygienicko-epidemiologického režim,  
pacientov vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz, dodržiava 
zásady barierového ošetrovania pacientov

Pracovník SBS - 
Žiar nad Hronom 
(1)

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

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

1.10.2020 za hodinu (od 
4,5)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby pod a zákona o SBS 

č. 473 / 2005 Z.z. a interných predpisov objetku

Pracovník 
skladového 
hospodárstva (1)

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

Emília Udičková (, e-mail: 
udickova.emilia@lana.sk)

4.11.2020 za hodinu (od 
2,87)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - výdaj materiálu a produktov zo skladu 
pre potreby výroby a ďalších činností  
- udržiavanie poriadku a preh adnosti v sklade  
- vykonávanie vstupnej, priebežnej a výstupnej kontroly všetkých 
skladovaných komodít  
- pomocné práce pri výrobe drevených roštov  
- olepovanie bubnov a práce s tým spojené

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Kremnica) (1)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Zechenterova  
330, Kremnica, 96701)

Gabriela Kardošová (, e-mail: 
kardosova@tauris.sk)

4.2.2021 za mesiac (od 
739)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.
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Predavač 
potravín (1)

Jozef Daxner - 
TEMPO(Sama 
Chalupku  314, 
Kremnica, 96701)

Jozef Daxner (tel.: 
+4210903527767, e-mail: 
tempo@tempodaxner.sk)

18.1.2021 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s potravinami od prevzatia tovaru 
až po odovzdanie tovaru zákazníkovi, dodržiavanie  predpisov o 
práci s potravinami, aranžovanie tovaru, komunikácia zo 
zákazníkom, práca na pokladni, prácna na PC, zásobovanie 
predajne.

Prevádzkový 
elektrikár (1)

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

Ivana Michalská (tel.: 
0456787234, fax: 0456772234, e-
mail: imichalska@steiger.eu)

25.8.2020 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroúdržba strojného zariadenia 

pivovaru, preventívna kontrola výrobných prevádzok.
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Samostatná 
účtovníčka/ 
mzdárka - Žiar /n 
Hr (1)

BRAVO LOGISTICS, 
s. r. o.(Námestie Matice 
Slovenskej 2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Mariana Kubáňová (, e-
mail: personalne@bravolog.sk)

4.1.2021 za mesiac (od 
900) Úplné stredné 

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Plávate vo vodách účtovníctva už nejaký 
čas? Rozumiete svojej práci, máte ju rád/a a baví Vás? Obzeráte sa 
po novej pracovnej príležitosti alebo sa chcete posunúť niekde 
ďalej? Možno ste to Vy koho medzi nami radi privítame. H adáme 
šikovného partnera a kolegu na pozíciu SAMOSTATNÝ 
ÚČTOVNÍK SENIOR/ MZDÁR-KA .  
  
HĽADÁME (Aký človek by ste mali byť?):  
• Samostatného účtovníka, ktorý naozaj rád "účtuje", cíti sa pri 
tom dobre a rozumie svojej práci  
• Niekoho, kto je znalý podvojného účtovníctva, účtovnej 
legislatívy, daňových a ostatných súvisiacich predpisov na vysokej 
úrovni  
• Toho, kto má predchádzajúcu prax na obdobnej pozícii v rozsahu 
min. 5 rokov  
• Účtovníka a mzdára, ktorý sa neustále vzdeláva, má na túto prácu 
štandardizované vzdelanie a hlavne dostatočnú prax, a nielen 
rekvalifikačný kurz  
• Účtovníka, na ktorého sa majite  spoločností môže spo ahnúť, že 
táto súčasť jeho podnikania bude zvládnutá s profesionálnou 
starostlivosťou a kvalitne  
• Osobnosť s analytickým myslením, orientovanú na detail, 
precíznosť, systematickosť a výsledok  
• Niekoho s výbornými organizačnými schopnosťami, so 
schopnosťou pracovať samostatne  
• Človeka, ktorý efektívne využíva svoj pracovný čas a je 
pripravený podať výkon, výmenou za istotu zamestnania v 
progresívne rastúcej firme, rodinnú atmosféru na pracovisku, 
zaujímavú prácu v dynamickom kolektíve, nadštandardný plat,  
zamestnanecké benefity  
• Niekoho, kto si je vedomý toho, akým dôležitým článkom vo firme 
je on sám, a že od jeho schopností, zručností, zodpovednosti, 
čestnosti, sebakontroly, dôslednosti, orientácie na výsledok, 
cie avedomosti, prístupu, samostatnosti, ale aj schopnosti pracovať 
v tíme závisí úspešnosť firmy, zákazníkov, ale aj úspešnosť a 
spokojnosť jeho  
• Niekoho, kto si uvedomuje dôležitosť svojho povolania, ale 
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zároveň dôležitosť práce celého tímu vo firme, dôležitosť 
zákazníkov a dodávate ov  
• Účtovníka, ktorý vie, že nedbanlivosť, nedôslednosť, pohodlnosť, 
nezodpovednosť, hnevlivosť, zavádzanie a klamstvo pri výkone jeho 
povolania môže mať pre firmu, aj pre neho samotného, ve mi 
negatívne následky a je mu to cudzie  
• Človeka, ktorému spo ahlivosť a bezpečnosť je vlastná – je to náš 
nástroj, s ktorým pracujeme a aj „výrobok“, ktorý predávame. 
Človeka, ktorý sa rozhoduje v súlade so spo ahlivosťou a 
bezpečnosťou, lebo vie, že ich porušením ohrozuje bezpečnosť 
svoju, ale aj svojej rodiny, okolia, bezpečné fungovanie firmy, 
zákazníka  
  
ČO BUDETE ROBIŤ?  
• Svoju prácu budete vykonávať v sídle firmy, v Hoteli LUNA v 
Žiari nad Hronom od pondelka do piatka, pracovnú dobu 40 hod. 
týždenne budete mať pohyblivú (s pevnou časťou od 8:00 - 15:30 
hod.)  
• Budete komplexne viesť podvojné účtovníctvo  
• Budete fakturovať (vystavenie faktúr a evidencia došlých faktúr)  
• Budete účtovať banky, evidovať a účtovať majetok  
• Kontrolovať a účtovať interné doklady, pokladňu, sklady  
• Budete spracovávať daňové priznanie k DPH  
• Budete viesť a komplexne spracovávať mzdovú agendu, 
vypočítavať mzdy a pripravovať podklady k výplatám miezd  
• Budete komunikovať s inštitúciami - Sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, 
odhlášky, ročné zúčtovania)  
• Budete vykonávať administratívne činnosti mzdového oddelenia 
(zápočtové listy, PN, exekúcie,potvrdenia o príjme zamestnancov, 
evidencia a vystavovanie vstupných a výstupných dokladov)  
• Budete pripravovať mesačné reporty a ročné uzávierky, reporty 
pre vedenie spoločnosti, analýzy ekonomických údajov  
• B
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Sestra - 
Všeobecná 
nemocnica Žiar 
nad Hronom (2)

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

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

21.12.2020 za mesiac (od 
971,88)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

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

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

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

21.1.2021 za hodinu (od 
4,3)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Stavebný 
montážnik 
jednoduchých 
stavieb (16)

LUGA Trade 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Pavel Rakovský (, e-mail: 
rf.pavel.rakovsky@gmail.com)

11.11.2020 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebný montážnik jednoduchých stavieb 
vykonáva montáže  
objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby

Stavebný 
robotník (10)

APES Solutions 
s.r.o.(SNP 581, Žiar 
nad Hronom, 96501)

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

7.1.2021 za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - prípravné práce pri výstavbe mostov  
- šalovanie, debnenie a viazanie armatúry pre mosty a ďalšie 
stavebné práce pri výstavbe mostov

Strážnik (1) SBS KOBRA Martin 
s.r.o.(Štefánikovo 
námestie 25, Kremnica, 
96715)

Juraj Žiačik (tel.: +421905302149, 
e-mail: sbskobra@gmail.com)

4.2.2021 za hodinu (od 
3,58)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; fyzická ochrana majetku

Strojársky 
pracovník vo 
výrobe (1)

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

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

1.2.2021 za hodinu (od 
4)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulačné práce s materiálom,  
- opracovanie (hlavne pílenie, zahlbovanie, dierovanie, ohýbanie), 
čistenie a balenie hliníkových profilov   
- 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 cez 
pracovné dni

Šéfkuchár, 
kuchár (3) GRAK group s.r.o.(A. 

Dubčeka 376/37, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Ing. *Róbert Adámik (tel.: 
+421907873496, e-mail: 
robo.adamik@gmail.com)

5.2.2021 za mesiac (od 
740)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Šéfkuchár - kuchár.

Školský 
psychológ (1)

Súkromná stredná 
odborná škola 
technická(Dr. Jánskeho 
10, Žiar nad Hronom, 
96501)

RNDr. Beata Tóthová (tel.: 
+421918909901, fax: 
+421456733026, e-mail: 
ssostzh.personalne@gmail.com)

9.9.2020 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Ťahač - zlaňovač 
(1)

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

Emília Udičková (tel.: +421 45 601 
5306, e-mail: 
udickova.emilia@lana.sk)

9.12.2020 za hodinu (od 
2,87)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • obsluhovanie technologického zariadenia 
na výrobu al. drôtov, lán a al. rúr   
• dodržiavanie a realizovanie  činnosti vyplývajúceho z 
technologických procesov a zvoleného pracovného režimu pod a 
dokumentovaných zásad   
• kontrolovanie  prevádzkyschopnosti a funkčnosti strojov a 
zariadení, na ktorých pracujete   
• vykonávanie  prípravy pracovných pomôcok a náradia   
• vykonávanie  priebežnej  kontroly kvality vyrobených produktov

Účtovník / 
Mzdový účtovník 
(1)

Základná škola Hliník 
nad Hronom, Školská 
482(Školská 482, Hliník 
nad Hronom, 96601)

Mgr. Katarína  Kaššová (tel.: 
+421901718899, e-mail: 
zshlinik@gmail.com)

21.12.2020 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie jednoduchého a podvojného 
účtovníctva:  
- kontrola a triedenie účtovných dokladov  
- účtovanie dokladov - došlé a vystavené faktúry, bankové výpisy, 
pokladňa,   
   interné doklady, zápočty, ...  
- príprava podkladov pre spracovanie daňových priznaní a 
účtovných   
   závierok  
- príprava štatistických výkazov  
  
Mzdové účtovníctvo  
- spracovanie a výpočet miezd  
- komunikácia s inštitúciami (zdravotné poisťovne, sociálna 
poisťovňa,   
   daňový úrad)

Účtovník/čka - 
Žiar nad Hronom 
(1)

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

Ing. Darina Hoghová (tel.: 
+421911330359, e-mail: 
marketing@hotelluna.sk)

30.12.2020 za mesiac (od 
855)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovníčka

Vodič - strojník 
montážnych 
plošín -stupeň 
vzdelania doplniť 
(1)

Jasenský Jozef  - 
PRÁCE S 
PLOŠINOU(Priemysel
ná 12, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Jozef Jasenský (tel.: 
+421905623231, fax: 
+421456732561, e-mail: 
jasenskyplosiny@gmail.com)

8.10.2020 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie a obsluha hydraulickej montážnej 
plošiny na automobilovom podvozku

15



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 16.02.2021 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 17.02.2021 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič (1) MET-KOV 
s.r.o.(Priemyselná 430, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Peter Kruml (tel.: +421903583398, 
e-mail: peter@met-kov.sk)

14.1.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič kamióna a nákladného valníku, 
údržba vozidiel, pomocné práce.

Vodič autobusu - 
Zvolen (1)

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

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

31.7.2020 za hodinu (od 
3,65)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

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

Vodič kamiónu 
(10)

Cora Trans, 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Marek Giláň (tel.: 
+421456727171, e-mail: 
info@coratrans.sk)

5.5.2020 za mesiac (od 
696)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(8)

SLOVAGROTRANS 
a.s.(Priemyselná 628, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Milan Broda (tel.: 
+421456722417, fax: 0456722417, 
e-mail: broda.milan@tir.sk)

26.5.2020 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru pod a požiadaviek 
zákazníka.

Vodič 
medzinárodnej 
dopravy do 3,5t 
(1)

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

Ľuboš  Suchý (tel.: 
+421918343054, e-mail: 
info@mkonzult.sk)

15.2.2021 za mesiac (od 
630)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič motorového vozidla do 3,5t 
medzinárodná doprava práca na pracovnú zmluvu. Vodič je 
komplet celý týždeň na jazde víkend doma. Ideálne pracovník  z 
okolia ZH -ZV-PD-ZC-BB.

Vodič MKD (1) GENERAL 
TRUCKING, a.s.(SNP 
151, Žiar nad Hronom, 
96501)

Slavomír Pružina (tel.: 
+421905921333, fax: 
+421456739295, e-mail: 
s.pruzina@generaltrucking.sk)

1.2.2021 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (1) MANUEL 
s.r.o.(Šašovské 
podhradie  205, Žiar 
nad Hronom, 96501)

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

28.7.2020 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie návesovej súpravy - v rámci 
krajín EU...

Vodič MKD (3) MANUEL 
s.r.o.(Šašovské 
podhradie  205, Žiar 
nad Hronom, 96501)

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

14.10.2020 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie návesovej súpravy - SK - CZ - SK.

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

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

18.1.2021 za mesiac (od 
696)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla.
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Vodič MKD (60) Kim Johansen 
Transport s. r. 
o.(Priemyselná 12, Žiar 
nad Hronom, 96563)

JUDr. Katarína Titurusová (tel.: 
+421456016559, e-mail: kti@kim-
johansen.com)

8.2.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (7) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

JUDr. Katarína Titurusová (, e-
mail: 
katarina.titurusova@bring.com)

4.1.2021 za mesiac (od 
739)

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.
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Vodič MKD na 
fixné pravidelné 
prepravy SK – 
DE (5)

BRAVO LOGISTICS, 
s. r. o.(Námestie Matice 
Slovenskej 2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Mariana Kubáňová (tel.: 
+421910211758, e-mail: 
personalne@bravolog.sk)

4.1.2021 za mesiac (od 
739) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; ČO BUDETE ROBIŤ?  
• Budete vykonávať pravidelnú prepravu - "koliečko" tam a späť  
• Budete viesť pridelenú 1 ročnú plachtovú návesovú súpravu 
Mercedes –Benz EURO 6 (11/2019),v krajinách na jednej trase: SK 
(Zohor) – DE  
  
• Pri práci Dva týždne vonku, víkend doma, budete: Začínať v 
Pondelok ráno alebo v nede u večer. V prvom týždni urobíte 3 
otočky, v druhom dve. Ak začnete v nede u večer, s vysokou 
pravdepodobnosťou ste za 1,5 týždňa v stredu/štvrtok doma. Vo no 
máte do nedele večera/ príp. pondelka rána. V prvú sobotu by ste 
však mali vykladať na SK. V takomto prípade je povolené ísť 
domov. V druhom týždni turnusu máte štandardné víkendové 
vo no. Parkovanie: Zohor  
  
• Budete nakladať/vykladať prepravovaný náklad, zabezpečovať 
náklad  
• Budete pravidelne informovať prideleného slovensky hovoriaceho 
dispečera/disponenta a presne plniť jeho pokyny  
• Budete sa starať o zverenú súpravu, udržiavať vozidlo v čistom 
stave  
• Budete dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pravidlá 
defenzívnej a predvídavej jazdy, AETR  
• Budete jasne a bezchybne vyplňovať a odovzdávať CMR doklady  
• Nastupovať do práce budete do Vášho prideleného vozidla 
parkujúceho v Zohore, na dopravu k pridelenému vozidlu budete 
dostávať príspevok  
• Ve mi dobre dohodnuté okná, max. čakanie do 3 hodín  
• Nočné jazdy: áno  
  
  
HĽADÁME (Aký človek by ste mali byť?):  
• Niekoho, kto má naozaj rád svoje povolanie vodiča  
• Niekoho, kto už nechce bojovať s nedostatkom času pre svoju 
rodinu a deti  
• Človeka, ktorému spo ahlivosť a bezpečnosť je vlastná – je to náš 
nástroj, s ktorým pracujeme a aj „výrobok“, ktorý predávame  
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• Toho, kto efektívne využíva svoj pracovný čas, výmenou za 
dostatok času s rodinou a slušný plat  
• Niekoho, kto si uvedomuje dôležitosť dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky, predvídavej jazdy, AETR a vie, že ich 
porušením ohrozuje bezpečnosť svoju, ale aj svojej rodiny, okolia, 
bezpečné fungovanie firmy, zákazníka  
• Niekoho, kto si je vedomý toho, akým dôležitým článkom v 
dopravnej firme je on sám a od jeho vodičských schopností, 
zodpovednosti, čestnosti, sebakontroly, dôslednosti závisí úspešnosť 
firmy, zákazníkov, ale aj úspešnosť a spokojnosť jeho  
• Niekoho, kto si uvedomuje dôležitosť svojho povolania, ale 
zároveň dôležitosť práce celého tímu v dopravnej firme, dôležitosť 
zákazníkov a dodávate ov  
• Vodiča, ktorý vie, že nedbanlivosť, hnevlivosť, agresivita, 
požívanie omamných látok pri výkone jeho povolania môže mať 
fatálne následky a je mu to cudzie

Vodič 
nákladného 
vozidla VP sk. 
B+E/C+E (3)

N - Trans 
s.r.o.(Sládkovičova 28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

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

10.12.2020 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na týždňové turnusy v EU.
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Vodič nákladnej 
dopravy - ťahač + 
plachtový náves 
(1)

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

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

2.11.2020 za mesiac (od 
1700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkam trvalú pracovnú pozíciu pre 
spo ahlivého, pracovitého a zodpovedného vodiča MKD "C + 
E" /ťahač + plachtový náves/  
  
Vodič má pridelené vlastné vozidlo, jedná sa o ťahač DAF XF 460 
(EURO 5) s automatickou prevodovkou + plachtový náves. Vozidlo 
je vybavené lôžkom 2x, klimatizáciou a nezávislým kúrením. 
Automatické platenie mýta na faktúru a tankovacie karty sú 
samozrejmosťou.  
  
Vykonávame prepravy v rámci krajín EÚ, najmä Nemecko, 
Rakúsko a Taliansko, Francúzsko a Benelux alebo Česká republika 
ale tiež vnútroštátne prepravy (pod a potreby zákazníkov). 
Nevykonávame prepravy do Anglicka a ani nejazdíme s ADR.  
  
Pod a výberu destinácií a dohodnutého pracovného nasadenia sa 
odvíja mzda vodiča. Vodič má možnosť výberu či má záujem 
vykonávať najmä prepravy vnútroštátne v rámci SR a do okolitých 
krajín ako Česká republika, Po sko, Maďarsko, Rakúsko a pod. 
alebo má záujem vykonávať vzdialenejšie prepravy do krajín EÚ 
(najmä Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko a Benelux), 
prípadne kombinovať obe varianty, pod a individuálnej dohody.  
  
Požadujem VP "C + E", platné všetky doklady potrebné k vedeniu 
nákladného motorového vozidla vrátane tachografovej karty a 
KKV, prax minimálne 1 rok. Očakávame Váš zodpovedný prístup 
k práci, slušné vystupovanie a záujem o dosahovanie čo najlepších 
výsledkov.  
  
Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá! 
Životopis prosím pošlite na e-mailovú adresu info@autotrend-
transport.sk  
  
Nákladné vozidlá parkujeme v areáli priamo v meste Žiar nad 
Hronom, na mieste je samozrejmé možné parkovať vaše osobné 
auto.  
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Informácie o výberovom konaní:  
!!! Nemám záujem zamestnať vodiča brigádne a ani na živnosť, tiež 
nie vodiča bez praxe min. 1 rok !!! Termín nástupu dohodou.  
  
Mzdové podmienky  
1300 € - 2000 € / mesiac v čistom !!!  
V závislosti od vybraných destinácií a pracovného nasadenia 
vodiča. Celá mzda na účet a výplatnú pásku!
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Vodič nákladnej 
dopravy skupina 
"C" - plachtové 
solo vozidlo (2)

AutoTrend - Transport 
s.r.o.(Námestie Matice 
Slovenskej 21, Žiar nad 
Hronom, 96501)

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

2.11.2020 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Informácie o pracovnom mieste  
  
Ponúkam trvalú pracovnú pozíciu pre spo ahlivého, pracovitého a 
zodpovedného vodiča nákladného plachtového vozidla skupiny 
"C" / solo - plachta /  
  
Jedná sa najmä o prácu v týždni pondelok - piatok, víkendy vo né !!  
  
Vodič má pridelené vlastné vozidlo, jedná sa o vozidlo DAF LF 
(EURO 6 alebo EEV) s plachtovou nadstavbou a automatickou 
prevodovkou. Vozidlo je vybavené lôžkom, klimatizáciou a 
nezávislým kúrením. Automatické platenie mýta na faktúru a 
tankovacie karty sú samozrejmosťou.  
  
Vykonávame prepravy v rámci krajín EÚ najmä Nemecko a Česká 
republika ale tiež vnútroštátne prepravy (pod a potreby 
zákazníkov). Nevykonávame prepravy do Anglicka a ani nejazdíme 
s ADR.  
  
Pod a výberu destinácií a dohodnutého pracovného nasadenia sa 
odvíja mzda vodiča. Vodič má možnosť výberu či má záujem 
vykonávať najmä prepravy vnútroštátne v rámci SR a do okolitých 
krajín ako Česká republika, Po sko, Maďarsko, Rakúsko a pod. 
alebo má záujem vykonávať vzdialenejšie prepravy do krajín EÚ 
(najmä Nemecko), prípadne kombinovať obe varianty, pod a 
individuálnej dohody.  
  
Požadujem VP skupiny "C ", platné všetky doklady potrebné k 
vedeniu nákladného motorového vozidla vrátane tachografovej 
karty a KKV, prax minimálne 1 rok. Očakávame Váš zodpovedný 
prístup k práci, slušné vystupovanie a záujem o dosahovanie čo 
najlepších výsledkov.  
  
Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá!  
  
Nákladné vozidlá parkujeme v areáli priamo v meste Žiar nad 
Hronom, na mieste je samozrejmé možné parkovať vaše osobné 
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auto. Areál je neustále monitorovaný kamerovým systémom.  
  
!!! Nemám záujem zamestnať vodiča brigádne a ani na živnosť, tiež 
nie vodiča bez praxe min. 1 rok !!!  
  
Osobnostné predpoklady a zručnosti  
- zodpovednosť,  
- pracovitosť,  
- spo ahlivosť,  
- samostatnosť,  
- flexibilita,  
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie,  
- technická gramotnosť,  
- orientačné, geografické schopnosti,  
- dobrá fyzická kondícia.

Vodič 
nákladných 
vozidiel (2)

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

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

21.1.2021 za hodinu (od 
4,3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha nákladných motorových vozidiel 
rôzneho druhu

Vodič vozidla do 
3,5t (2)

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

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

28.7.2020 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie vozidla do 3,5t - v rámci krajín 
EU...

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

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

25.1.2021 za hodinu (od 
4,3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zámočník (4) Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

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

22.1.2021 za hodinu (od 
5)

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.

Zdravotnícky 
asistent - 
Všeobecná 
nemocnica Žiar 
nad Hronom (1)

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

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

8.1.2021 za mesiac (od 
906,36)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytuje zdravotnú starostlivosť  osobám  
v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a 
štandardmi v ošetrovate skej starostlivosti  samostatne, na základe 
indikácie lekára samostatne a  v spolupráci s lekárom/ sestrou,  
pod a zoh adnenia veku osôb pri  jednotlivých kompetenciách
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Zdravotnícky 
záchranár - 
Všeobecná 
nemocnica Žiar 
nad Hronom (1)

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

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

11.2.2021 za mesiac (od 
1146,6) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ské aktivity spojené so 
zachraňovaním chorých, ranených a rodičiek.  
Ošetrovate ská činnosť, pri ktorej sa vyžaduje technická zručnosť, 
znalosť základnej neodkladnej starostlivosti, používanie 
prístrojovej techniky a pomôcok pri ošetrovaní.  
Polohovanie chorých, ich príprava na transport a sledovanie počas 
transportu vrátane sledovania pomocou prístrojov,  
vyslobodzovanie postihnutých osôb.  
Aplikácie fyzikálnych metód oživovania, zabezpečenie dýchacích 
ciest, zabezpečenie vnútrožilového prístupu do periférnej žily, 
odber biologických materiálov od postihnutých.

Zlievač 
formovač, 
Odlievač kovov 
(3)

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

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

21.9.2020 za mesiac (od 
700)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - odlievanie hliníka do pieskových foriem  
- odlievanie do trvalých kovových foriem  
- asistencia pri výrobných procesoch   
- prax vítaná  
- práca možná aj na živnosť

Zlievač, 
formovač (2)

FOUR TRADE, 
s.r.o.(Priemyselná 17, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Babirádová (tel.: +421456921032, 
e-mail: olgababiradova@ft.sk)

12.11.2020 za mesiac (od 
855)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zoraďovač 
výrobnej linky (6)

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

Ing. Iveta Blahová (tel.: 
+421917527153, fax: 
+421456015312, e-mail: 
blahova.iveta@tubapack.sk)

12.8.2020 za mesiac (od 
850)

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.

Zvárač (15) LUGA Trade 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Pavel Rakovský (, e-mail: 
rf.pavel.rakovsky@gmail.com)

23.9.2020 za hodinu (od 
6,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; zváracie práce, zámočnícke práce, 
brúsenie
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