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Názov profesie 
(počet miest)
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pracoviska)
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prax

Popis miesta

Apretovač - piliar 
(2)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+4214556830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pílenie Al odliatkov.

Apretovač (3) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+4214556830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Apretácia Al odliatkov.

Asistent predaja 
(1)

Svet minerálov 
s.r.o.(Tekovská 
Breznica 475, Tekovská 
Breznica, 96652)

Erik Kozolka (tel.: 
+421910638280, e-mail: 
erik.kozolka@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; predaj

Čašník v apresski 
bare - lyžiarske 
stredisko 
Salamandra (3)

DODDY spol. s 
r.o.(Horný Hodrušský 
tajch 1, Hodruša-
Hámre, 96661)

Walter Konečný (tel.: 
+421905469255, e-mail: 
director@salamandra.sk)

za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluhovanie zákazníkov v odbytových strediskách 
hotela,  
- dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí a zásad 
stolovania,  
- komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a 
nápojov),  
- hmotná zodpovednosť za zverený tovar, materiál a inventár,  
- práca s pokladňou Blue Gastro.

Čašník v Hoteli 
Salamandra (6)

DODDY spol. s 
r.o.(Horný Hodrušský 
tajch 1, Hodruša-
Hámre, 96661)

Walter Konečný (tel.: 
+421905469255, e-mail: 
director@salamandra.sk)

za mesiac 
(550 - 800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - hmotná zodpovednosť za zverený tovar, materiál a 
inventár  
- práca s pokladňou Blue Gastro

Čašník/čašníčka 
(1)

Anna Ráchelová - 
PRIMA(Tekovská 
Breznica 397, Tekovská 
Breznica, 96652)

Anna Ráchelová (tel.: 
+421949116935, e-mail: 
annarachelova@gmail.com)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čašníčka 
(1)

C&C Company, 
s.r.o.(Nám. Slobody 6, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421908284116) za hodinu (od 
2,5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca na dve zmeny, cez víked nočná práca. 

Čašník/čašníčka 
(1)

MATTIM, 
s.r.o.(Cintorínska 65, 
Nová Baňa, 96801)

Patrícia Rudinská (tel.: 
+421908829446, e-mail: 
aspenoilpatricia@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, obsluha pokladne, obsluha terminálu 

niké.
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Elektrikár ( § 21 ) 
(1)

TUBEX SLOVAKIA, 
s.r.o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Ing. Klaudia Hósová Kasanová 
(tel.: +421918880600  
, e-mail: 
klaudia.hosova@tubex.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zdarma doprava autobusom smer Žarnovica - Žiar nad 

Hronom a späť.

Elektromontážny 
pracovník (1) Viliam Holý - 

ELBA.H(Školská 20, 
Nová Baňa, 96801)

Viliam Holý (tel.: +421905456440, 
e-mail: obchod@elbah.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážny pracovník, pomocník pri prácach. 
Vyučenie v odbore nie je podmienkou, prax je plus.

Farmaceut / 
lekárnik (3) Horná NB s.r.o.(A. 

Kmeťa  6, Nová Baňa, 
96801)

PharmDr. Norbert Chano (tel.: 
+421905223319, e-mail: 
prenajom@orangemail.sk)

za mesiac 
(1000 - 1300) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho príjemného a skúseného pracovného kolektívu 
hľadáme nového kolegu - farmaceuta s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 
odbor farmácia.

Chyžná (1) DODDY spol. s 
r.o.(Horný Hodrušský 
tajch 1, Hodruša-
Hámre, 96661)

A Doczyova (tel.: +421944164639, 
e-mail: director@salamandra.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie a čistenie hotelových izieb a spoločných 
priestorov hotela.

Inžinier kvality 
(1)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 
+421456830360, e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Analýza požiadaviek na výrobok, plánovanie kvality 
výrobkov nových projektov, príprava projektovej dokumentácie. Reagovanie na 
podnety od výroby a zákazníkov týkajúcich sa kvality nových produktov. Riadenie a 
znižovanie nákladov, riadenie technických analýz. Komunikácia a vyjednávanie so 
zákazníkmi a dodávateľmi ohľadom požiadaviek na kvalitu procesu/produktu. 
Riešenie reklamácií od zákazníka, ale i reklamácií na dodávateľa. Operatívne 
riešenie problémov kvality u zákazníka /stanovení nápravných opatrení, FMEA 
procesu/. Sledovanie výrobného procesu a prispievanie k jeho zlepšeniu, 
pripomienkovanie  designu výrobku.

IT konzultant / 
programátor - 
analytik (1)

Twistorm, s. r. 
o.(Bernolákova 10, 
Nová Baňa, 96801)

Ing. Marek ŠURKA (tel.: 
+421915997598, e-mail: 
surka@twistorm.com)

za mesiac 
(2039 - 2039) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Analýza požiadaviek zákazníka.  
Analytická činnosť a návrh algoritmov.  
Návrh, vytvorenie a implementácia použiteľného a spoľahlivého kódu v jazyku C++ 
pre operačný systém Windows (používanie modulu OpenCV a knižnice ffmpeg).  
Analýza a opravy chýb v kóde.  
Spolupráca v tíme.  
Domáce a zahraničné služobné cesty (školenia alebo prezentácie).

Konštruktér (1) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Konštrukcia v 3D, práca v CAD, MAGNA  CAE.
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Kuchár - 
špecialista na 
arabskú kuchyňu 
(1)

Hamdy Youssef - 
RIALLTO(Bernolákov
a, 1872/13, Nová Baňa, 
96801, Žarnovica)

(tel.: +421903527856) dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Žiadam o špecialistu na arabské jedlá, ktorý je v tomto 
odbore vyučený a má prax.

Kuchár (1) Bonitas, n.o.(Tekovská 
Breznica 730, Tekovská 
Breznica, 96652)

Jozef Adamec (tel.: 
+421456850421, e-mail: 
dssbonitas@azet.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; hlavný kuchár - zhotovovanie jedla pre ľudí

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) BARUX, s. r. 

o.(Revištské Podzámčie 
1/, Žarnovica, 96681)

p. Bavlšík (tel.: +421908131868) dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka (1) Hamdy Youssef - 
RIALLTO(Bernolákov
a, 1872/13, Nová Baňa, 
96801, Žarnovica)

(tel.: +4219030527856, e-mail: 
jankayossefova@gmail.com)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; varenie obedov, hlavných jedál, príprava morských 
špecialít

Lisovačky (15) Tristone Flowtech 
Slovakia 
s.r.o.(Železničný rad 
40, Npvá Baňa, 96801)

Mária Jančoková (tel.: 
+421456780726, e-mail: 
maria.jancokova@tristone.com)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola a balenie výrobkov pri stroji.

Marketingový 
špecialista (1)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vypracúvanie cenových ponúk pre zákazníkov  
Obchodné jednania  
Vyhľadávanie nových zákazníkov  
Návštevy u zákazníkov   
Marketingová a propagačná činnosť  
Organizovanie účasti na výstavách  
Tvorba obchodných plánov

Masér / 
pracovník 
wellnessu (1)

DODDY spol. s 
r.o.(Horný Hodrušský 
tajch 1, Hodruša-
Hámre, 96661)

Simona Podobenová (tel.: 
+421908941617, e-mail: 
wellness@salamandrahotel.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Masér:  
- vykonáva telové masáže, zábaly a tvárové ošetrenia  
- starostlivosť o poriadok a čistotu v priestoroch celého hotelového spa

Murár (3) ARTGARDENIA 
s.r.o.(Nová Baňa , 
96801)

(tel.: +421915501509, Ing. Feňová) za mesiac (od 
435)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Nastavovač CNC 
obrábacích 
strojov (30)

Neuman Aluminium 
Services Slovakia, 
s.r.o.(Bystrická 1608, 
Žarnovica, 96681)

Mgr. Ctibor Jančár (tel.: 
+421453022478, fax: 
+421453022449, e-mail: 
ctibor.jancar@neuman.sk)

za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC fréz alebo CNC sústruhov, 
programovanie strojov pomocou programovacích jazykov SIEMENS - 
SINEMERIC alebo PUMA, vykonávanie súviasiacich pracovných činností.

Nastavovač 
strojov (1)

Tristone Flowtech 
Slovakia 
s.r.o.(Železničný rad 
40, Npvá Baňa, 96801)

Mária Jančoková (tel.: 
+421456780726, e-mail: 
maria.jancokova@tristone.com)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie parametrov vstrekolisu /Engel, 
KraussMaffei, Demag, Battenfeld/ ich sledovanie a optimalizáciu podľa výrobných 
potrieb. Výmena foriem na stroji a ich základná údržba. V spolupráci s kolegami 
minimalizovať prestoje výrobných zariadení.

Obchodný 
poradca (2) KOMUNÁLNA 

poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Bernolákova 11, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: 421918728566) za mesiac (od 
390) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; poistné poradenstvo a administratívna činnosť na 
obchodnom mieste Nová Baňa, aktívne vyhľadávanie klientov a následná 
starostlivosť o nich, konzultácie a analýza potrieb s nájdením vhodného riešenia pre 
klienta, vypracovávanie návrhov na poistenie, uzatváranie poistných zmlúv. 

Obsluha linky - 
zoraďovač (2)

Slovakia Packaging 
s.r.o.(Partizánska 87, 
Žarnovica, 96681)

Ing. Klaudia Hósová Kasanová 
(tel.: +421918880600, e-mail: 
klaudia.hosova@tubex.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky - starostlivosť o plynulý chod linky.  

Pracovné miesta sú určené pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii viac 
ako 6 mesiacov, s vekovou hranicou do 29 rokov.  
Zdarma doprava autobusom smer Žarnovica - Žiar nad Hronom a späť.

Obsluha linky - 
zoraďovač (30)

TUBEX SLOVAKIA, 
s.r.o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Ing. Klaudia Hósová Kasanová 
(tel.: +421918880600, e-mail: 
klaudia.hosova@tubex.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha linky - starostlivosť o plynulý chod linky.  

Zdarma doprava autobusom smer Žarnovica - Žiar nad Hronom a späť.  
Možnosť ubytovania.
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Obsluha strojov 
CNC frézy (30)

Neuman Aluminium 
Services Slovakia, 
s.r.o.(Bystrická 1608, 
Žarnovica, 96681)

Mgr. Ctibor Jančár (tel.: 
+421453022478, fax: 
+421453022449, e-mail: 
ctibor.jancar@neuman.sk)

za mesiac (od 
640)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Si zručný a chceš vyrábať súčasti pre ROLLS ROYCE, 
BENTLEY, BMW alebo PORSCHE? Tak sa pridaj k nám!   
Hľadáme zručných spolupracovníkov so záujmom pracovať v strojárenskej 
spoločnosti, ktorí budú vyrábať diely pre prémiové automobilky.  
Náplňou práce je obsluha obrábacích strojov najmä CNC fréz alebo sústruhov, 
kontrolné meranie určených rozmerov opracovaných výrobkov podľa výrobnej 
dokumentácie, zapisovanie nameraných hodnôt, kontrola opracovaných dielov a 
vykonávanie súvisiacich pracovných činností.

Obsluha VZV (1) TUBEX SLOVAKIA, 
s.r.o.(Partizánska 87, 
Žarnovica, 96681)

Ing. Klaudia Hósová Kasanová 
(tel.: +421918880600  
  
, e-mail: 
klaudia.hosova@tubex.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha VZV (potrebné platné osvedčenie obsluhy VZV).  

Odlievač (10) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Odlievanie al odliatkov samostatne podľa pracov. smerníc, 

postupov,denného plánu výroby, samokontrola vyrobených odliatkov.

Operátor 
druhovýroby (3) Knauf Insulation, 

s.r.o.(Železničný rad 
24, Nová Baňa, 96814)

Ing. Erika Bališová (tel.: 
+421905216549, e-mail: 
Erika.balisova@knaufinsulation.c
om)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Nastavovať a obsluhovať výrobné zariadenia a VZV v 

súlade s denným výrobným plánom  
- Pri poruchách počas prevádzky robí opatrenia v spolupráci s majstrom  
- Eviduje prestoje počas pracovnej zmeny  
- Zadáva požiadavky na opravy zariadení  
- Vedie evidenciu o priebehu výroby a pripravuje podklady pre majstra  
- Zodpovedá za kvalitu výroby a kontroluje hotové výrobky  
- Vykonáva čistiace práce na zverených zariadeniach podľa inštrukcií

Operátor výroby 
(20)

ADECCO Slovakia, 
s.r.o.( Partizánska  
1384/85, Žarnovica, 
96681)

Ing. Barbara Bajtošová (tel.: 
+421911676528, e-mail: 
barbara.bajtosova@adecco.com)

za mesiac (od 
537)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • bežné nastavovacie práce na plynulý chod linky,  
• dozor a kontrola výroby,  
• oprava, údržba a výmenu nástrojov,  
• odstraňovanie bežných porúch na výrobnej linke,  
• vyplňovanie formulárov pre výrobu,   
• vykonávanie náhodných kontrol výroby,  
• udržiavanie čistoty a poriadku na výrobnej linke,  
- zaškolenie na prácu,  
- práca v 3 zmennej prevádzke
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor výroby 
(20)

TRANSFER 
International Staff 
k.s.(---- -----, 
Žarnovica, 96681)

Veronika Šulík (tel.: 
+421948186912, e-mail: 
recruiting@transfer-personal.sk)

za mesiac 
(600 - 900)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba kovov alebo kovových výrobkov pre automobilový 
priemysel, obsluha strojov a zariadení, výroba dielov, kontrola a dodržiavanie 
správnych postupov, práca s posuvnými  meradlami.

Pomocná sila v 
kuchyni (2)

DODDY spol. s 
r.o.(Horný tajch tajch, 
Hodruša-Hámre, 
96661)

Pavel Fekiač (tel.: +421907792082, 
e-mail: 
prevádzka@salamandrahotel.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné práce v kuchyni, umývanie riadu a kuchynských 

priestorov

Pomocník v 
živočíšnej výrobe 
(2)

Miroslav Šály - 
LIGNOR(Chotár 16, 
Nová Baňa, 96801)

Miroslav  Šály (tel.: 
+421915836704, e-mail: 
saly.miroslav@gmail.com)

za hodinu (od 
2,5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Po dohode so zamestnávateľom.

Pomocník v 
živočíšnej výrobe 
(2)

Monika Šály 
Bradiaková(Chotár 16, 
Nová Baňa, 96801)

Monika Šály Bradiaková (tel.: 
+421915836704, e-mail: 
bradiakovamonika@gmail.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Na základe dohody so zamestnávateľom.

Pomocný kuchár 
(2)

DODDY spol. s 
r.o.(Horný tajch tajch, 
Hodruša-Hámre, 
96661)

Pavel Fekiač (tel.: +421907792082, 
e-mail: 
prevádzka@salamandrahotel.sk)

za mesiac 
(700 - 900)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné kuchárske práce pri príprave jedál
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
Údaje k 13.01.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 15.01.2018 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pomocný 
ošetrovateľ 
zvierat (1)

Ing. Vladimír Vikor 
DYNAMIK, 
STAVEBNÁ 
FIRMA(Revištské 
Podzámčie 38, 
Žarnovica, 96601)

Ing. Romana Zubajová (tel.: 
+421911476168, e-mail: 
romana.zubajova@dynamik.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Každodenné kŕmenie a napájanie zvierat podľa 
stanovených aktuálnych kŕmnych dávok,   
- každodenné čistenie kŕmnych stolov, válovov, misiek, jasiel na seno, napájačiek a 
kúpacích nádob,  
- každodenný zber a uskladnenie vajec,  
- každodenné čistenie pohľadových častí voliér,   
- každodenné čistenie voliér od trusu a zvyškov krmiva,  
- dezinfekcia podlahových plôch, kŕmnych stolov, napájačiek a iného zariadenia 
voliér po každom vyskladnení a pred naskladnením zvierat a podľa pokynov 
nadriadeného pracovníka,  
- podstielanie zvieratám podľa pokynov nadriadeného pracovníka,  
- poskytovanie potrebnej pomoci pri veterinárnych úkonoch,   
- udržiavanie čistoty v skladoch krmiva, voliérach a ich okolí,  
- udržiavanie čistoty v areáli Zveroparku,   
- príprava krmív podľa pokynov nadriadeného,   
- ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného.

Pomocný 
pracovník pri 
správe 
športového 
areálu (1)

Glamour S, 
s.r.o.(Horný Hodrušský 
tajch  0, Hodruša-
Hámre, 96661)

Walter Konečný (tel.: 
+421905469255, e-mail: 
director@salamandra.sk)

za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za plynulý chod prevádzky  

- správa športovísk  
- práca s kasou Blue Gastro  
- pomocné a prípravné práce na sezónu  
- komunikácia s klientmi

Pomocný 
pracovník v 
autodielni (2)

SOS TRUCK 
s.r.o.(Nová 1443/, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Adamcová (tel.: 
+421910959890, e-mail: 
sostruck@sostruck.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v autodielni.

Pomocný 
pracovník v 
drevovýrobe (15)

AGREMA WOOD 
SLOVAKIA s. r. 
o.(Veľké Pole 235, 
Veľké Pole, 96674)

Marián Košík (tel.: 
+421902671006, e-mail: 
annakosikova@zoznam.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce vo výrobe /ukladanie, výroba paliet, 

preberanie akosti dreva, obriezanie na cirkulári, skracovanie dosiek/.

Pomocný 
stavebný 
pracovník (3)

Ing. Vladimír Vikor 
DYNAMIK, 
STAVEBNÁ 
FIRMA(Revištské 
Podzámčie 38, 
Žarnovica, 96601)

Ing. Romana Zubajová (tel.: 
+421911476168, e-mail: 
romana.zubajova@dynamik.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Pomocné stavebné práce,   

- oplotenie pozemkov,   
- zemné práce,   
- príprava chodníkov.
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
Údaje k 13.01.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 15.01.2018 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pomocný 
vychovávateľ (1)

Detský 
domov(Moyzesova 39, 
Nová Baňa, 96801)

Ing.,  Mgr. Katarína Volfová (tel.: 
+421452433023, e-mail: 
riaditel@dednb.sk)

(-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2018 ; Hlavná činnosť pre pomocného vychovávateľa v 
detskom domove je podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
ich zmene a doplnení v znení neskorších predpisov uvedená v prílohe č. 1 pod č. 
17.05.01 – pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečení 
náhradnej starostlivosti o deti a mládež, alebo dospelých občanov, najmä fyzická 
starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie 
spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie 
pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie 
zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v zariadení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately.

Pracovník  na 
tepelnom 
opracovaní (3)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 
+421456830360, e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; konečná úprava Al odliatkov

Pracovník 
obsluhy strojov a 
zariadení (10)

Neuman Aluminium 
PWG s.r.o.(Bystrická 
657, Žarnovica, 96681)

Mgr. Katarína Víglaská (tel.: 
+421453022313, e-mail: 
katarina.viglaska@pwg.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha frézovacích, lisovacích, ohýbacích strojov a 
zariadení,  
- odlihlovanie, zabrusovanie, finálna úprava profilov,  
- kontrola kvality vyrábaného produktu,  
- vedenie písomnej evidencie o výrobe,  
- zodpovednosť za poriadok a dodržiavanie čistoty na pracovisku.

Pracovník/
pracovníčka vo 
výrobe 
hliníkových 
profilov (5)

Cortizo Slovakia, 
a.s.(Železničný rad 29, 
Nová Baňa, 96801)

Mgr. Martina Botková (tel.: 
+421918671065, e-mail: 
hhrr_slovakia@cortizo.com)

za mesiac 
(650 - 800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplňou práce je prekladanie profilov, navešiavanie a 
zvešiavanie, balenie, pílenie, brúsenie. Obsluha zvíhacích zariadení.

Predavač/ka v 
očnej optike (1)

Emma Crystal, 
s.r.o.(Cintorínska  61/, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421915636116, 
p.Pelegríniová, e-mail: 
emma.crystal.im@gmail.com)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 1 miesto je preobsadenie miesta s príspevkom §50   
predaj, poradenstvo

Predavačka + 
asistentka e-
shopu (1)

Shop Support 
s.r.o.(Fraňa Kráľa 16, 
Žarnovica, 96681)

Tomáš Vrtík (tel.: 
+421917333231, e-mail: 
vrtik.tomas@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj kabeliek v novootvorenej predajni v Žarnovici + 

pomoc pri vybavovaní objednávok zákazníkov e-shopu.

Riaditeľ  
materskej školy 
(1)

Obec Veľké Pole(Veľké 
Pole , Veľké Pole, 
96674)

Helena Richterová (tel.: 
+421456895123, e-mail: 
richterova@velkepole.sk)

(-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.03.2018 ; 
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
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pracoviska)
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(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Rozvozca jedál 
(1)

PIBAX s.r.o.(SNP  
34/2, Žarnovica, 96681)

Michal Piták (tel.: 
+421907250213, e-mail: 
restauraciaplaza@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz jedál zákazníkovi po predchádzajúcej telefonickej 

objednávke.

Strážnik SBS (3) CENTR GROUP SR, s. 
r. o.(Žarnovica 1, 
Žarnovica, 96681)

Tomáš Čech (tel.: +421914328481, 
e-mail: cech@centr.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ochrana administratívneho objektu - obchôdzky, kľúčový 
režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu motorových 
vozidiel.  
(preukaz Odbornej spôsobilosti typ S - NUTNÝ)

Strojársky 
konštruktér (1) S PoweR product 

s.r.o.(Ostrý Grúň 94, 
Ostrý Grúň, 96677)

Ing. František Maslen (tel.: 
+421456867219, e-mail: 
spowerog@spower-prod.sk)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Návrh zariadenia podľa požiadaviek zákazníka. Príprava 
komplexnej výkresovej dokumentácie.  
Požadovaná znalosť 3D CAD na pokročilej úrovni je podmienkou.

Špecialista v 
zlievarenskom 
priemysle (1)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 0456830360, 
e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Zavádzanie nových výrobných postupov  
Technická realizovateľnosť výroby  
Technológia nových odliatkov  
Projektové riadenie

Špeciálny 
pedagóg (1)

Základná škola s 
materskou školou 
(Tekovská Breznica 
700, Tekovská 
Breznica, 96652)

(tel.: +421910339339) za mesiac (od 
1224) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Šperkár, výroba 
bižutérie (1)

Svet minerálov 
s.r.o.(Tekovská 
Breznica 476, Tekovská 
Breznica, 96652)

Erik Kozolka (tel.: 
+421910638280, e-mail: 
erik.kozolka@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; výroba šperkov, balenie, triedenie
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
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Požadované 
vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Technológ (1) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 
+421456830360, e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za dodržiavanie výrobných postupov, 
vytváranie technologických postupov a podieľanie sa na príprave výroby, kontrola a 
dodržiavanie technologickej disciplíny, tvorba technickej dokumentácie, vytváranie 
a zavádzanie nových opatrení smerujúcich k lepšeniu produktivity výroby a 
znižovaniu prestojov, vypracovávanie výrobnej dokumentácie, pracovných 
postupov, preškoľovanie pracovníkov na nové procesy.

Tréner so 
zameraním na 
bicykle, tenis, 
futbal (1)

Glamour S, 
s.r.o.(Horný Hodrušský 
tajch  0, Hodruša-
Hámre, 96661)

Walter Konečný (tel.: 
+421905469255, e-mail: 
director@salamandra.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; - zodpovednosť za plynulý chod prevádzky  
- správa športovísk  
- práca s kasou Blue Gastro  
- pomocné a prípravné práce na sezónu  
- komunikácia s klientmi  
- organizovanie športových podujatí  
- hmotná zodpovednosť  
- organizovanie práce podriadeným

Údržbár (1) Glamour S, 
s.r.o.(Horný Hodrušský 
tajch  0, Hodruša-
Hámre, 96661)

Walter Konečný (tel.: 
+421905469255, e-mail: 
director@salamandra.sk)

za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Údržbár v 
priemyselnom 
areáli (1)

REALSVIT, 
a.s.(Žarnovica , 96681)

Ing. Miloš Kutiš (tel.: 
+421948781400, e-mail: 
kutis@reality-spravcovska.sk)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie údržby a realizácia potrebných opráv na 
objektoch v exteriéri aj v interiéri. Zodpovednosť za bežné prevádzkové opravy, 
údržbárske práce, drobné maliarske, inštalatérske, elektrikárske práce, práce pri 
údržbe zelene v areáli. Stretnutie je potrebné si dohodnúť telefonicky.

Vedúca a 
zástupkyňa 
prevádzkovej 
jednotky 035 
Hrabičov (2)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Hrabičov 29, 
Hrabičov, 96678)

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie 
tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt.
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Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 183 
Kľak (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Kľak 82, 
Kľak, 96677)

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 193 
Veľké Pole (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Veľké Pole 13, 
Veľké Pole, 96674)

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.

Vedúci  
medzioperačnej 
kontroly (1)

Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

Marcela Brestovská (tel.: 
+421456830314, fax: 
+421456830360, e-mail: 
brestovskam@illichmann.sk)

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

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za efektívny chod zvereného úseku. 
Hodnotenie, motivovanie a zvyšovanie kvalifikácie podriadených. Kontrolovanie 
nových postupov výroby a robiť dozor nad nimi. Sledovanie a analyzovanie kvalitu 
výroby.  
Hľadanie nedostatkov v kvalite, zavádzanie nápravných a preventívnych opatrení.

Vodič autobusu 
(3)

Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, 
akciová 
spoločnosť(Sandrická 
518/, Žarnovica, 96681)

(tel.: +421455313401, e-mail: 
lucia.borosova@sadzv.sk)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Réžijné výhody pre zamestnanca a jeho rodinných 

príslušníkov.

Vodič MKD (1) DOZAM 
s.r.o.(Bystrická 906, 
Žarnovica, 96681)

Anton Mladoň (tel.: 
+421903454579, fax: 
+421456812275, e-mail: 
mladon@dozam.sk)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného motorového vozidla v rámci EU, 
nakladanie, vykladanie, upevňovanie tovaru.

Vodič MKD (10) MARSHALL,spol. s 
r.o.(Dlhá Lúka 1771, 
Nová Baňa, 96801)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (2) DARO Slovakia, 
s.r.o.(Hodruša - Hámre 
311, Hodruša - Hámre 
1, 96661)

Milan Vidiečan (tel.: 
+421903502154)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru nákladnými vozidlami zo Slovenska do 

štátov západnej Európy a späť.
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Vodič MKD (6) DARO Slovakia, 
s.r.o.(Hodruša-Hámre 
311, 96661)

Milan Vidiečan (tel.: 
+421903502154)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla - súpravy ťahač s návesom, 
zabezpečenie nakládky a vykládky tovaru a s tým súvisiacich dokladov, starostlivosť 
o vozidlo.  
Miesto výkonu SR + EU.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla do 12 ton 
po Slovensku (1)

LADYSPED 
s.r.o.(Školská 36, Nová 
Baňa, 96801)

Zuzana  Bakošová (tel.: 
+421911563886, e-mail: 
ladyspedsro@gmail.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla do 12 ton iba po 

Slovensku.

Vodič 
nákladného 
vozidla, kamiónu 
(2)

Vladimír Žiak -  ŽIAK 
- TRANS(Žarnovická 
Huta 1, Žarnovica, 
96681)

Vladimír Žiak (tel.: 
+421905647800, fax: 
+421456812771, e-mail: ziak-
trans@stonline.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič vozidla do 
12t (1)

CARGO EXPRES 
SLOVAKIA 
s.r.o.(Hrabičov 265, , 
96678)

Pavel Tonhauzer (tel.: 
+421948100616, e-mail: 
pavel.tonhauzer@cargoexpres.eu)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nakladneho auta do 12t  zapadna eu
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