
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 13.01.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 15.01.2018 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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.

Animátor 
vo ného času (1)

CK Agentúra O.K. 
vo ný čas spol. s 
r.o.(Repište 179, Sklené 
Teplice, 96603)

Ladislav Moško (tel.: 
+421905303070, e-mail: 
mosko@agenturaok.sk)

za mesiac 
(480 - 520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • Animovanie a tvorba pobytových programov v 
rekreačnom stredisku Chata U daniela Repište.  
• Pomocné práce pri zabezpečovaní detskej rekreácie.

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.

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

Barman / čašník 
(2)

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

Tončíková Petra (tel.: +421 
918278382)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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CNC nastavovač 
(2)

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

Ing. Jozefína Plevová (tel.: 
+421904455597, e-mail: 
plevova.trigonconsulting@gmail.c
om)

(-) 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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Čašníčka / čašník 
(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 Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluhovanie hotelových hostí a organizovaných akcií  

- Zodpovednosť za akcie   
- Komunikácia s hosťami  
- Starostlivosť o zákazníka  
- Prijímanie objednávok, ich vybavovanie a vyúčtovanie   
- Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku  
- Vytváranie príjemnej pracovnej klímy  
- Tímová spolupráca a komunikácia s kolegami

Čašník (1) Obecné lesy Krahule, 
s.r.o.(Krahule 26, 
96701)

Viera Korsch (tel.: 
+421907020471)

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

Čašník (3) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 106, Vyhne, 
96602)

Mgr. Igor Dokupil (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
dokupil@hotelsitno.sk)

za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha hostí v reštauráciách hotela.  
- Dôkladná znalosť všetkých jedálnych a nápojových lístkov.  
- Profesionálne správanie pod a nastavených hotelových štandardov.  
- Účtovanie jedál a nápojov v pokladni na vlastnú prístupovú kartu a vyúčtovanie 
hosťa pri odchode.

Čašník, krupiér 
(2)

LUX ZH 
s.r.o.(Novomeského 
517/4, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Andrea Magulova (tel.: 
+421911556398, e-mail: 
cafemysteryzh@gmail.com)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha baru a výherných automatov.

Čašník, servírka 
(1)

Martin 
Snopko(Lovčica  118, 
Lovčica-Trubín, 96501)

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/ čašníčka 
(1)

PENZIÓN CENTRUM 
s.r.o.(Sklené Teplice 
112, Sklené Teplice, 
96603)

Alena Tadianová (tel.: 
+421908924461, e-mail: 
centrumpenzion@gmail.com)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Prijímanie objednávok, ich vybavovanie a vyúčtovanie   
- Obsluha hostí a starostlivosť o zákazníka  
- Príjemné vystupovanie  
- Milé a asertívne jednanie so zákazníkom  
- Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku  
- Vytváranie príjemnej pracovnej klímy, tímová spolupráca a komunikácia s 
kolegami

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.
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Čašník/servírka 
(1)

Pružinová, s.r.o.(SNP 
30, Žiar nad Hronom, 
96501)

Anna Pružinová (tel.: 
+421456012911, e-mail: 
pruzinova.anna@gmail.com)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

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.

Disponent MKD 
(1) ZH Trans, s. r. 

o.(Sládkovičova 498/28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

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

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontakt so zákazníkom , kontakt so šoférmi , colná 
deklarácia

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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Elektrikár, 
operátor 
dia kového 
riadenia výrobnej 
linky (1)

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

PhDr. Lenka  Ostrolucka (tel.: 
+421917203250, e-mail: 
ostrolucka@trigon-consulting.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame pracovnú príležitosť pre šikovného kandidáta 
na kumulovanú pozíciu Elektrikár, operátor dia kového riadenia výrobnej linky pre 
spracovanie nerastov.  
  
Našim klientom je úspešná, stabilná, rozvíjajúca sa spoločnosť na Slovensku, ktorá 
je členom nadnárodnej skupiny a ktorá sa radí medzi najvýznamnejších 
dodávate ov nerastných surovín v strednej Európe.  
  
Firma má na Slovensku monopolné postavenie na povrchovú ťažbu a spracovanie 
jedinečného nerastu, pričom 95% svojej produkcie vyváža do zahraničia 
zákazníkom, ktorými sú známe nadnárodné spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou 
najmä v stavebnom a keramickom priemysle.   
  
Spoločnosť kompletne zmodernizovala výrobnú linku, ktorá sa skladá z nieko kých 
technologických celkov určených na drvenie, triedenie, sušenie a expedíciu. Všetky 
technológie sú riadené a kontrolované dia kovo v riadiacom centre prostredníctvom 
riadiaceho systému PLC.   
  
Podstatou tejto pracovnej pozície je monitoring chodu jednotlivých pohonov a 
technologických prvkov, hodnoty teplôt a tlaku. Tento monitoring budete vykonávať 
prostredníctvom PLC a pri zistení odchýlok od nastavených hodnôt, je potrebné 
vykonávať operatívne zásahy.   
  
V prípade identifikácie poruchy súvisiacej s chodmi jednotlivých elektrických 
pohonov ako Elektrikár budete zodpovedný za operatívne odstránenie týchto závad. 
Najčastejšie sa jedná o poruchy meničov, snímačov, otáčok a pod., k dispozícii 
budete mať príručný sklad náhradných dielov.   
  
Po nástupe Vám skúsenejší kolegovia, poskytnú všetku potrebnú podporu a 
zaškolenie. Preto si na tejto pozícii vieme predstaviť nielen kandidátov so 
skúsenosťami v tejto oblasti, ale aj čerstvých absolventov (vrátane tých, ktorí práve 
robia záverečné skúšky) a majú potrebné teoretické znalosti, ktorí sa k danej pozícii 
vedia postaviť ako ku výzve.  
  
H adáme Elektromechanika/ technika, ktorý:  
• má elektrotechnické vzdelanie s platným oprávnením min. § 21, vyhl. MPSVaR SR 
č. 508/2009 Z.z;  
• má aspoň základné znalosti z automatizácie, s diagnostikou a lokalizáciou porúch 
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pomocou PLC;

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.

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

Hlavný radca - 
probačný a 
mediačný 
úradník (1)

Krajský súd v Banskej 
Bystrici(Námestie 
Matice slovenskej 5/1, 
Žiar nad Hronom, 
96535)

Mgr. Jarmila Sobocká (tel.: 
+421488860150, fax: 
+421484124976, e-mail: 
jarmila.sobocka@justice.sk)

za mesiac (od 
754) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.03.2018 ; Výkon probácie a mediácie na Okresnom súde Žiar 
nad Hronom, výkon kontroly rozhodnutí technickými prostriedkami.

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

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
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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.

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

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

dohodou (-) Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - kreslenie náradia  
- navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výroby a nové modely

Kontrolór MOK 
(2)

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 ; - spolupráca pri budovaní a udržiavaní systémov kvality  

- kontrola procesu a výrobku a vedenie evidencie  
- správa blokovacích skladov kvality a podávanie návrhov na riešenie  
- príprava a sledovanie vzoriek/skúšiek pod a kontrolných plánov  
- spracovanie výsledkov a návrhy opatrení  
- príprava kontrolných postupov a metód vyhodnocovania  
- riadenie interných a kontrola externých skúšok pod a kontrolných predpisov  
- dodržiavanie zavedeného systému BOZP a ŽP  
- dodržiavanie štandardnej práce a poriadoku na pracovisku pod a pravidiel 5S ako 
súčasť pracovnej disciplíny všetkých zamestnancov Nemak Slovakia

Kuchár - creative 
chef (1)

SPAM 
s.r.o.(Štefánikovo 
námestie  28/30, 
Kremnica, 96701)

Soňa Schmidtová (tel.: 
+421911590640, e-mail: 
schmidtova@minciar.com)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; príprava chutných jedál s pridaním vlastnej kreativity

Kuchár, 
kuchárka (1) CK Agentúra O.K. 

vo ný čas spol. s 
r.o.(Repište 179, Sklené 
Teplice, 96603)

Marcela Hausnerová (tel.: 
+421908934781, e-mail: 
agenturaok@agenturao.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v škole v prírode.
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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

Kuchárka v 
školskej jedálni 
(1)

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

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchárka v školskej jedálni

Lekár (1) Psychiatrická 
nemocnica Profesora 
Matulaya 
Kremnica(ČSA 
234/139, Kremnica, 
96701)

Bibiána Koláriková, MUDr. (tel.: 
+421 45 6705 620)

za hodinu (od 
1140) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva samostatné odborné pracovné činnosti 
preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného 
vzdelania, odborne, organizačne a ďalším vzdelávaním je riadený primárom 
oddeleni, alebo ním poverenýcm lekárom, zvyčajne zástupcom primára alebo 
lekárom so získanou špecializáciou 

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 
1103) 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 
1140) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

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 
1140) 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,

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 ; 

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.
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Mechatronik (1) TRIGON Consulting 
s.r.o.(*** ***, Žiar nad 
Hronom, 96501)

PhDr. Lenka  Ostrolucka (tel.: 
+421917203250, e-mail: 
ostrolucka@trigon-consulting.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta h adáme vhodného kandidáta/-ku na 
pozíciu Mechatronik s miestom výkonu práce v Žiari nad Hronom.  
  
Naším klientom je úspešná nadnárodná spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí vyše 
45 rokov a zaoberá sa výrobou a predajom hliníkových profilov. Náš klient vyrába 
štandardné hliníkové profily (kruhové, ploché a šesťhranné tyče, profily tvarov „L, 
U, T“ a pod.), ako aj profily na mieru pod a požiadaviek klienta. Produkty nášho 
klienta sa používajú najmä v stavebníctve, strojárstve, elektrotechnike a doprave.  
  
Mechatronik bude pôsobiť v rámci úseku údržby, kde sa používajú CNC frézy (3- a 
5-osé),  píly a pílové automaty, vysekávacie lisy, ale aj iné výrobné stroje a 
zariadenia. Podstatou jeho práce je údržba a opravy uvedených strojov a zariadení 
po mechanickej aj elektrickej stránke.   
To v sebe obnáša:  
• diagnostiku a opravu strojov a zariadení v prípade poruchy,  
• pravidelné prehliadky a údržba pod a nastaveného harmonogramu údržby,   
• úprava a korekcie riadiacich programov CNC strojov,  
• tvorba predpisov a časového harmonogramu na údržbu pri nových strojov.  
Mechatronik pracuje v 3 zmennej prevádzke (pondelok – piatok).  
Po nástupe na pozíciu bude vybraný kandidát zaškolený kolegami na rovnakej 
pozícii, s ktorými bude pracovať v tandeme. Dĺžka zaučenia bude prispôsobená 
skúsenostiam vybraného kandidáta, od troch do šiestich mesiacov. Trvalú pomoc a 
podporu bude mať aj od kolegov na pozícii Predák a Zoraďovač CNC strojov.   
Na túto pozíciu h adáme tak skúseného, ako aj juniornejšieho kandidáta, ktorý má 
elektrotechnické vzdelanie a elektrotechnickú vyhlášku §22. Všetko ostatné vedia 
kandidáta naučiť.

Murár (2) 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
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Nástrojár - 
čistenie a pranie 
jadrovníkov,balot
ina/korund,CO 
(3)

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 ; •      čistenie a pranie jadrovníkov (obsluha FISA práčky)  

•      údržba a oprava nástrojov (kokily, jadrovníky, formy)  
• nástrojárske práce  (rezanie závitov, ohýbanie trubiek, práca na brúske, výmena    
odvzdušňovacích sitiek, zabrusovanie kovu)  
• tryskanie kokíl (balotina alebo korund), tryskanie CO2 jadrovníkov / kokíl   
• jemné zabrusovanie tvarových častí od nalepeného kovu, dočisťovanie po frézovaní   
• čítanie výkresovej dokumentácie, dielenských zákaziek a ich správna realizácia  
• preventívna údržba na náradí  
• preplachy náradia – inštalácia a obsluha preplachovacieho zariadenia  
• podporné práce pre výrobné oddelenia  
• skúsenosti s obsluhou zdvíhacích zariadení vítané  
• dodržiavanie zavedeného systému BOZP, OŽP a 5S  
• práca v nepretržitom pracovnom režime

Nástrojár (5) 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: 01.02.2018 ; • údržba a oprava nástrojov – kokily, jadrovníky, 
formy    
• nástrojárske práce  (rezanie závitov, ohýbanie trubiek, práca na brúske, výmena 
odvzdušňovacích sitiek, zabrusovanie kovu)  
• čítanie výkresovej dokumentácie, dielenských zákaziek a ich správna realizácia  
• preventívna údržba na náradí  
• podporné práce pre výrobné oddelenia  
• dodržiavanie zavedeného systému BOZP, OŽP   
• práca v nepretržitom pracovnom režime

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)

za mesiac 
(1100 - 1600)

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 
(10)

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 
650)

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.

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 ; 
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Opatrovate ka (3) Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(SNP 594/139, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Marta  Šuhajdová (tel.: 
+0456782929, e-mail: 
suhajdova@ddzh.sk)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovanie klientov v zariadení sociálnych služieb.

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 
(4) 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 
(4)

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

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

za mesiac 
(850 - 1500)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; • obsluha výrobných zariadení CNC   

• dodržiavanie technologických a bezpečnostných predpisov   
• obsluha obrábacích centier, pracích zariadení, tlakovacích zariadení a 3D 
meracích zariadení  
• zoradenie obrábacích centier  
• obsluha žeriavových zariadení  
• kontrola opracovaných a opracovávaných odliatkov pod a PP a TK pre jednotlivé 
produkty  
• kontrola parametrov strojných zariadení pod a TK pre jednotlivé produkty

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 (od 
950)

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 kontrola a obsluha zariadenia na kontrolu hliníkových odliatkov. 
Predchádzajúca prax výhodou.
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Operátor 
sekundárnych 
operácií (20)

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

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

za mesiac 
(850 - 1300)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s automatizovanými linkami.                                                                            
Obsluha sekundárnych procesov: tepelné spracovanie, rovnanie, leštenie a brúsenie, 
CNC opracovanie, montáž a finálna 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)

za mesiac (od 
900)

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 - SAPA 
Profily a.s., 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 
700)

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 iné pomocné práce spojené s výrobou hliníkových profilov. Práca na zmeny. 
Ponúkame dlhodobú prácu v stabilnej spoločnosti na hlavný pracovný pomer s 
benefitmi ako 13. a 14. plat, dochádzkové bonusy, stravné lístky - zadarmo

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 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - manipulačné a pomocné práce v drevovýrobe, obsluha 
strojov na výrobu drevených podláh a parkiet  
- jednoduchá, fyzicky nenáročná práca vhodná aj pre ženy  
- víkendy volné

Operátor/ka vo 
výrobe (14)

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, VP - B výhodou

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.
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Pizzér/pizzérka 
(1)

Pružinová, s.r.o.(SNP 
30, Žiar nad Hronom, 
96501)

Anna Pružinová (tel.: 
+421456725332, e-mail: 
pruzinova.anna@gmail.com)

(-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocná 
kuchárka (1)

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

Anna Pružinová (tel.: 
+421456012911, e-mail: 
pruzinova.anna@gmail.com)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce pri výrobe teplých a studených jedál

Pomocná 
kuchárka (2)

JUDr. Vladimír Urblík 
- VALIGA 
O.S.S.(Krahule 86/, 
96701)

Judr. Vladimír Urblík, Eva 
Marková (tel.: +421 908 217 392)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pre reštauráciu

Pomocná 
pracovníčka 
kuchyne (1)

Psychiatrická 
nemocnica Profesora 
Matulaya 
Kremnica(ČSA 
234/139, Kremnica, 
96701)

Bahnová Martina (tel.: +421 45 
6705 123)

za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.02.2018 ; Bezpečná manipulácia a ošetrenie základných druhov 
potravín, príprava šalátov a príloh, delenie hotových pokrmov na oddelenia, pomoc 
prri varení pod a pokynov kuchárov, vydávanie stravy v zamestnaneckej jedálni

Pomocná sila - 
umývačka (2)

JUDr. Vladimír Urblík 
- VALIGA 
O.S.S.(Krahule 86/, 
96701)

Judr. Vladimír Urblík, Eva 
Marková (tel.: +421 908 217 392)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni - umývačka

Pomocná sila pri 
predaji syrov (1)

FAUNEX s.r.o.(SNP  
116, Žiar nad Hronom, 
96501)

Klaudia Malková (tel.: 
+421915777773, e-mail: 
faunexsro@gmail.com)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 15.01.2018 ; Pomoc pri predaji syrov a údenín

Pracovník 
medzioperačnej 
kontroly (2)

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

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789028, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; priebežná kontrola výrobných procesov, vykonávanie 
aktivít vedúcich k ich stabilizácii, priebežná kontrola kvality odliatkov, výkon práce 
pod a pokynov a prijatých opatrení nadriadeného a riadenia kvality

Pracovník SBS - 
Žiar nad Hronom 
(1)

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)

za mesiac 
(550 - 600)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon strážnej služby pod a interných smerníc.

Pracovník vo 
výrobe (2) evAlex Aluminium, 

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

Ing. Veronika Imrišová (tel.: 
+421911921967, 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 .
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Predavač/ 
skladník/ 
pomocné práce v 
mäsovýrobe (1)

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

Svitková Dana (tel.: 
+421907349952)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

Prevádzkový 
elektrikár (4)

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

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

za mesiac 
(1050 - 1600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; • zodpovedá za lokalizáciu a odstránenie mechanických 

alebo elektro-porúch na výrobných zariadeniach  
• práca s automatizovanými linkami  
• obsluha ABB robotov  
• praktické a teoretické znalosti simatic S7  
• odborná spôsobilosť §22  
• znalosť práce s operačným panelom   
• dodržiavanie zavedeného systému BOZP, OŽP a 5S

Prevádzkový 
zámočník (2)

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 ; • zodpovedá za plynulý chod prevádzky  

• vykonáva opravy a revízie výrobných zariadení a ich jednotlivých častí   
• zabezpečuje diagnostiku porúch  
• realizuje optimalizačné práce na výrobných zariadeniach  
• práca s hydraulickými a pneumatickými okruhmi  
• práca s automatizovanými linkami  
• zváranie ZE-1  
• skúsenosti s obsluhou zdvíhacích zariadení vítané  
• dodržiavanie zavedeného systému BOZP, OŽP a 5S  
• práca v nepretržitom pracovnom režime
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Recepčná v hoteli 
GOLFER*** - 
iba denné zmeny 
a s ubytovaním 
(2)

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

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

za mesiac 
(550 - 750)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť prevádzkuje hotel GOLFER*** v Kremnici, 
priamo nad kúpaliskom.   
  
- Prvotná komunikácia s hosťom,  
- prijímanie rezervácií,  
- organizovanie eventov, akcií, teambuildingov,  
- starostlivosť o hosťa počas pobytu,  
- ovládanie rezervačného systému, práca na PC, vystavovanie účtov,   
- komunikácia s dodávate mi, organizácia práce chyžných,  
- komunikácia s firemnými klientmi,  
- komunikácia v cudzom jazyku,  
- obsluha hostí.

Recepčná/-ý (3) Liečebné termálne 
kúpele, a.s.(SKLENE 
TEPLICE 100, 
SKLENE TEPLICE, 
96603)

Mária Vidová (tel.: 
+421907731208, e-mail: 
vidova@kupele-skleneteplice.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Check - in, check - out klientov, predaj a rezervácia 
procedúr a pobytov - mailom, telefonicky, osobne, predaj darčekových predmetov.
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Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Referent nákupu 
(1)

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

PhDr. Lenka  Ostrolucka (tel.: 
+421917203250, e-mail: 
ostrolucka@trigon-consulting.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta h adáme vhodného kandidáta na pozíciu 
Referent nákupu, s miestom výkonu práce v Žiari nad Hronom.  
  
Našim klientom je úspešná slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá distribúciou 
veterinárnych liečiv a veterinárnych krmív. Na slovenskom trhu pôsobí 25 rokov a 
počas tohto obdobia si vybudovala významné postavenie vo svojej oblasti. 
Zákazníkmi spoločnosti sú veterinárni lekári, chovatelia,  a predajne s potrebami 
pre zvieratá.  
  
Referent nákupu na tejto pozícii priamo realizuje nákup zdravotníckeho materiálu 
a tovaru od dodávate ov, ktorý je následne určený na ďalší predaj. Nákup 
uskutočňuje na základe údajov z informačného systému o aktuálnom stave zásob, 
alebo pod a potrieb obchodných zástupcov spoločnosti, s ktorými úzko 
spolupracuje. Jeho úlohou je zabezpečiť a udržať optimálne množstvo zásob tovaru 
a materiálu na sklade.    
  
Referent nákupu spolupracuje predovšetkým s existujúcimi dodávate mi, ale v 
prípade špecifickej požiadavky zo strany zákazníka vyh adáva nových dodávate ov 
a analyzuje ponuky.  
  
Medzi typické činnosti na tejto pozícii patrí:   
- objednávanie materiálu a tovaru od dodávate ov,  
- zabezpečenie logistiky objednaného tovaru (vyzdvihnutie tovaru, prepravné 
služby),  
- sledovanie zákaziek a dohliadanie na termínové plnenie jednotlivých dodávok,  
- riešenie prípadných reklamácií s dodávate mi,   
- evidencia faktúr v informačnom systéme.  
  
Na tejto pracovnej pozícii si vieme predstaviť človeka, ktorý má skúsenosti s 
nákupom alebo predajom a dokáže komunikovať v anglickom jazyku, ktorý využije 
pri telefonickej a emailovej komunikácii so zahraničnými dodávate mi.   
  
Náš klient poskytne vhodnému kandidátovi potrebné zaškolenie, v rámci ktorého sa 
zoznámi s fungovaním spoločnosti, s používaným informačným systémom, s 
dodávate mi, s  produktami a pod. Počas školiaceho obdobia mu bude nápomocný 
tak priamy nadriadený, ako aj  skúsení kolegovia, ktorí pôsobia na rovnakej pozícii 
a naučia ho všetko potrebné.
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Údaje k 13.01.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 15.01.2018 o 05:45
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pracoviska)
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(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

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)

za mesiac 
(900 - 1600)

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)

PhDr. 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.

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
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Požad. 
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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.

Sklenár (1) Simona Korenačková - 
WK(SNP 40, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Simona Korenačková (tel.: 
+421905527539, e-mail: 
simonakorenackova@gmail.com)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; sklenárské práce - rezanie skla, zasklievanie okien, dverí, 
výkladov, brúsenie, výroba zrkadla na mieru

Strojný zámočník 
(1)

Kameňolom Sokolec, 
s.r.o.(Bzenica , Bzenica, 
96601)

Ing. Marian Hlinka (tel.: 
+421905371608, e-mail: 
hlinka@sokolec.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zámočnícke a údržbárske práce.

Tavič (1) FINALCAST, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Dana Schwarzová (tel.: 
+421456012524, e-mail: 
personalne.vybery@finalcast.sk)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Tavenie a príprava kovu na odlievanie.

Team Leader 
bagetová linka (2)

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

Ing. Danica Pietriková (tel.: 
+421905422146, e-mail: 
pietrikova@ppc.sk)

za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie a organizácia výrobného procesu na príslušnej 
linke a pracovnej zmene.  
Zodpovednosť za dodržiavanie a plnenie plánu výroby.  
Zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov, predpisov a receptúr 
jednotlivých výrobkov.  
Zodpovednosť za úroveň hygieny, čistoty a sanitácie na príslušnej linke, 
dodržiavanie predpisov z oblasti BOZP, PO.  
Kontrola dodržiavania predpísaných štandardov manipulácie s potravinárskymi 
výrobkami HCCP.  
Motivácia zamestnancov, riešenie problémových situácií, prijímanie a realizácia 
nápravných opatrení.

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
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Upratovačka, 
chyžná (3)

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

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

za mesiac 
(600 - 630)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; * 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.
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Vedúci nákupu a 
skladu (2)

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

PhDr. Lenka  Ostrolucka (tel.: 
+421917203250, e-mail: 
ostrolucka@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.
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Vedúci/-a 
prevádzky na 
povrchovú ťažbu 
nerastných 
surovín (1)

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

PhDr. Lenka  Ostrolucka (tel.: 
+421917203250, e-mail: 
ostrolucka@trigon-consulting.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pre nášho klienta h adáme vhodného kandidáta na pozíciu 
Vedúci/-a prevádzky na povrchovú ťažbu nerastných surovín.   
  
Naším klientom je úspešná, stabilná, rozvíjajúca sa spoločnosť na Slovensku, ktorá 
je členom nadnárodnej skupiny, a ktorá sa radí medzi najvýznamnejších 
dodávate ov nerastných surovín v strednej Európe.   
  
Firma má na Slovensku monopolné postavenie na povrchovú ťažbu a spracovanie 
jedinečného nerastu, pričom 95% svojej produkcie vyváža do zahraničia 
zákazníkom, ktorými sú známe nadnárodné spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou 
najmä v stavebnom a keramickom priemysle.   
  
Vzh adom na to, že spoločnosť v poslednom období nieko konásobne zvýšila ťažbu v 
lome, vznikla potreba vytvoriť novú pracovnú pozíciu, ktorej podstatou je 
komplexné riadenie a organizačné zabezpečenie chodu prevádzky lomu.  
  
Medzi typické činnosti na tejto pracovnej pozícii patrí:   
• plánovanie a organizovanie ťažby (vrátane zabezpečenie strojov, pracovníkov, 
organizácie práce a pod.),  
• zabezpečovanie prísunu vyťaženej suroviny z lomu do výrobnej prevádzky,   
• organizácia externých dopravných firiem – objednávanie áut, koordinácia 
nakládky a evidencia množstva práce,  
• vedenie záznamov a zasielanie požadovaných údajov Geologickému ústavu 
(oh adom stavu zásob nerastu, vysušovania, odvodňovania, znečisťovania, atď.).  
  
H adáme človeka, ktorý má skúsenosti s riadením prevádzky zameranej na ťažbu a 
spracovanie nerastných surovín, s osvedčením o odbornej spôsobilosti v zmysle 
Vyhlášky č. 208/1993 Z.z. Vieme si však na tejto pozícii predstaviť aj skúseného 
kandidáta bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorý z praxe na obdobnej pozícii 
pozná banské predpisy.   
  
Vybraný kandidát po nástupe absolvuje zaškolenie, ktoré bude zastrešovať skúsený 
kolega, ktorý túto prácu vykonával doteraz. Zoznámi ho s fungovaním lomu aj 
výrobnej prevádzky a odovzdá mu všetky potrebné informácie.

Vodič - strojník 
montážnej 
plošiny (1)

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

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 4 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič - strojník montážnej plošiny , vodičský skup. C , 
psychotesty , KKV , preukaz obsluhy zdvíhacích zariadení/strojnícky preukaz/  
Obsluha montážnej plošiny.
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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 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 MKD (1) 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 (13) 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 (20) 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 (20) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

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

za mesiac 
(580 - 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 (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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie návesovej súpravy.
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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

aspoň 3 
mesiace

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 
nákladného auta 
do 7,5t. (1)

SMMP, s.r.o.(Štefana 
Moysesa 37/21, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Stanislav Moška (tel.: 
+421907030128, e-mail: 
moska@smmp.sk)

(-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladného 
vozidla (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 po SK.

Vodič 
nákladného 
vozidla do 3,5t (1)

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 nákladného motorového vozidla do 3,5t.

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.
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Vodič nákladnej 
dopravy - kamión 
+ 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 ; Ponúkam trvalú pracovnú pozíciu pre spo ahlivého, 
pracovitého a zodpovedného vodiča MKD "C + E"  
  
Jedná sa o prácu na týždenný turnus, víkendy 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 ale aj 
Slovensko a Česká republika. Pod a výberu destinácií sa odvíja mzda vodiča. Vodič 
má možnosť si vybrať či má záujem len o trasy Slovensko - Česká republika a pod. 
alebo chce jazdiť dlhšie trasy do EU a späť, prípadne kombinovať obe varianty.   
  
Automatické platenie mýta a tankovacie karty sú samozrejmosťou.   
  
Požadujem VP "C + E", platné doklady potrebné k vedeniu nákladného 
motorového vozidla, prax minimálne 1 rok.  
  
Ponúkam stabilné zamestnanie (na pracovnú zmluvu), motivujúce mzdové 
ohodnotenie, dodržiavanie výplatného termínu k 15.dňu v mesiaci.  
  
MZDA V ČISTOM !!! 1200 - 2000 eur (v závislosti od vybraných destinácií a 
pracovného nasadenia)  
  
!!! NASTUP MOŽNY IHNEĎ !!!
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Vodič nákladnej 
dopravy - sólo 
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 ; Z dôvodu rozširovania vozového parku prijmem do TPP 
spo ahlivého, pracovitého a zodpovedného vodiča "C" najlepšie z okolia ZH.  
  
Víkendy vo né !!  
  
Preprava tovaru najmä v rámci Slovenska a Českej republiky, v prípade záujmu aj 
dlhšie trasy do EU najmä Rakúsko, Nemecko. Výška dosiahnutej mzdy závisí aj od 
destinácií ktoré si vodič zvolí. Je možnosť jazdiť prepravy v rámci Slovenska 
(niektoré dni v týždni vodič končí s prácou v ZH) a Českú republiku alebo jazdiť 
týždenný turnus Slovensko - Nemecko (víkendy vo né) prípadne kombinovať obe 
varianty.   
  
Vodič má pridelené vozidlo, jedná sa o plachtové solo DAF LF, celková hmotnosť do 
12 ton, ložná plocha pre 18 ep. Vozidlo je vybavené lôžkom, klimatizáciou a 
nezávislým kúrením. Automatické platenie mýta + tankovacie karty sú 
samozrejmosť.  
  
Požadujem VP "C", platné doklady potrebné k vedeniu nákladného motorového 
vozidla, prax minimálne 1 rok.  
  
Ponúkam stabilné zamestnanie (na pracovnú zmluvu), motivujúce mzdové 
ohodnotenie, dodržiavanie výplatného termínu k 15.dňu v mesiaci.  
  
MZDA V ČISTOM !!! 800 - 1400 eur (v závislosti od vybraných destinácií a 
pracovného nasadenia vodiča)  
  
!!! NASTUP MOŽNY PODĽA DOHODY JANUAR - FEBRUAR !!!

Vodič návesovej 
súpravy (3)

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

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie 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 (od 
950)

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 vedenie a obsluha vysokozdvižného vozíka, stohovanie. Prax a 
platný preukaz na VZV - nie je podmienkou.
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Vodič VZV - 
operátor logistiky 
(5)

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

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

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

Dátum nástupu: Ihneď ; • Zabezpečenie transportov a úkonov v požadovanej kvalite 
a kvantite pod a platných pracovných predpisov a bezpečnostných predpisov  
• Zodpovednosť za zverené pracovné prostriedky – VZV  
• Vedenie dokumentácie  
• Odovzdávanie zmenových reportov nadriadenému  
• Vykonávanie transportov potrebných pre zabezpečenie výroby  
• Dodržiava zavedený systém OŽP a BOZP

Výrobný 
robotník (2) Tomáš, spol. s 

r.o.(Dolná Ždaňa 142, 
Dolná Ždaňa, 96601)

Alena Trubenová (tel.: 
+421905716015, e-mail: 
trubenova@tomassro.sk)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba kŕmnych zmesí, vrecovanie a granulovanie 
kŕmnych zmesí.

Zámočník (2) ELEKTROVAL 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Dušan Valo (tel.: 
+421905598727, e-mail: 
elektroval@elektroval.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba zariadení, zváranie kovových konštrukcií.

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

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.

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)

za mesiac 
(800 - 1400)

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.
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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.

Zlievarenský 
robotník (10) ABILITY, s.r.o.(ČSA  

264/58, Kremnica, 
96701)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - odlievanie tlakové  
- odlievanie pieskové  
- odlievanie kokilové

Zlievarenský 
robotník / 
Apretovač (12)

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

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789028, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
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.).  
- Práca je vhodná aj pre ženy.

Zlievarenský 
robotník / 
obsluha RTG (3)

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

Mgr. Mária Kecerová (tel.: 
+421456789028, fax: 
+421456789029, e-mail: 
maria.kecerova@mws.eu)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; - Kontrola odliatkov a identifikácia ich chýb pomocou 
RTG.  
- Finalizácia odliatkov pomocou ručného náradia.

Zmenový 
údržbár (3)

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

Ing. Dušan Valo (tel.: 
+421905598727, e-mail: 
elektroval@elektroval.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a údržba technologických zariadení na prevádzke.

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)

za mesiac (od 
900)

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.

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.
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