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Ekonóm/ka (1) Obec Jasenie(Jasenie 
497, Jasenie, 97675)

Ing. Marek Kordík PhD. (tel.: 
+421905910093, e-mail: 
obec@jasenie.sk)

28.12.2022 za mesiac (od 
961) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; ✍ rozpočet, vedenie účtovníctva a 
výkazníctva celej obce 
✍ personalistika a mzdy zamestnávate a

Konzultant IS QI 
pre oblasť 
mzdového 
účtovníctva a 
personalistiky (1)

COMPEKO BREZNO, 
s.r.o.(Štúrova 8, 
Brezno, 97701)

Mgr. Erika Kusendová  (tel.: 
+421902920522, e-mail: 
erika.kusendova@compekobrezno
.sk)

18.1.2023 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Máš ekonomické vzdelanie, baví ťa 
mzdové účtovníctvo a personalistika, ale nechceš robiť účtovníka? 
Poznáš základné firemné procesy a ovládaš základné pojmy a 
legislatívu miezd? Máš komunikačné a prezentačné schopnosti, 
analytické myslenie a príjemné vystupovanie? Baví ťa tímová 
spolupráca, rôznorodá práca od konzultácií a školení pre 
zákazníkov, cez h adanie najlepších riešení po komunikáciu 
požiadaviek s vývojárom? Potom h adáme práve teba. 
 
Čo ťa u nás čaká: 
• poradenstvo a konzultácie poskytované zákazníkom týkajúce sa 
využitia ponúkaných riešení IS QI v oblasti miezd a personalistiky 
• analýza požiadaviek zákazníka, návrh a prezentácia riešenia 
• implementácia systému QI u zákazníkov 
• realizovanie školení 
• príprava užívate skej dokumentácie 
• testovanie nových funkcií systému. 
 
Čo nemusíš vedieť: 
• nemusíš mať VŠ vzdelanie 
• nemusíš poznať informačný systém QI 
• nemusíš mať špeciálne IT znalosti

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

Ing. Jozef Baran - 
BARTRANS, 
s.r.o.(Nová 394, 
Pohorelá, 97669)

Marta Čupková (tel.: 
+421918918102, e-mail: 
bartrans@bartrans.sk)

24.2.2023 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár/ka nemusí byť vyučený/á, ale musí 

mať zodpovedajúcu prax - v profesii kuchár
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Kuchár/ka (1) Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 273/1, 
Brezno, 97701)

Ing. Veronika  Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
vzdelavanie@nspbr.sk)

7.3.2023 za mesiac (od 
816)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.04.2023 ; Kuchár sa podie a na zostavovaní 

menu resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z 
predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr 
pripravuje na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i 
studené produkty a pokrmy.

Lekár bez 
špecializácie (3)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 273/1, 
Brezno, 97701)

Ing. Veronika  Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
personalne@nspbr.sk)

15.8.2022 za mesiac (od 
1416,25) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár bez špecializácie samostatne 
vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-
preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá 
zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Lekár bez 
špecializácie (6)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 273/1, 
Brezno, 97701)

Ing. Veronika  Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
personalne@nspbr.sk)

13.10.2022 za mesiac (od 
1416,25) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár bez špecializácie samostatne 
vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-
preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá 
zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.(c)

Lekár/ka bez 
špecializácie (1)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 1, Brezno, 
97742)

Ing. Veronika Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
personalne@nspbr.sk)

9.1.2023 za mesiac (od 
1816,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár bez špecializácie samostatne 
vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-
preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá 
zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania. (c)

Lekár/ka bez 
špecializácie (2)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 1, Brezno, 
97742)

Ing. Veronika Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
personalne@nspbr.sk)

6.12.2022 za mesiac (od 
1416,25) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár bez špecializácie samostatne 
vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-
preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá 
zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania. (c)
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Lesník (3) Správa Národného 
parku Muránska 
planina so sídlom v 
Revúcej(Hronská 621/6
0, Závadka nad 
Hronom, 97667)

Ing. Marcel Boroš, vedúci odboru 
starostlivosti o ekosystémy (tel.: 
+421905855251, e-mail: 
marcel.boros@npmuranskaplanin
a.sk)

28.11.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov; dodržiavanie a zabezpečenie dodržiavania 
technických a technologických postupov a noriema ich kontrola; 
plnenie úloh zadaných zamestnancom súvisiacich s predmetom 
činnosti; kontrola a evidovanie prác vykonávaných v lese 
prostredníctvom LHE a evidencie pod a osobitných predpisov, 
vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v 
rámci vlastného OO; vkladanie prvotných údajov do LHE; vedenie 
príslušnej grafickej evidencie; zabezpečenie vyznačenia hraníc 
JPRL vrátane hospodárskych kopcov, príprava podkladov pre 
zostavenie ročných plánov hospodárskych opatrení; vyznačovanie 
ťažby dreva pod a pokynov a vyhotovovanie dokladov ťažby o 
pôvode dreva; navrhovanie technologickej prípravy pracoviska; 
zabezpečenie odovzdania pracoviska, kontrola realizácie a 
preberanie vykonávaných činností a pracoviska, vrátane 
samovýroby; vykonanie úloh ťažbovej činnosti v zmysle 
stanovených technológií; zisťovanie holín v teréne, zabezpečenie ich 
prípravy na zalesnenie a poskytovanie podkladov pre vypracovanie 
bilancie holín, navrhovanie a realizácia opatrení na ochranu lesov a 
predchádzanie vplyvu škodlivých činite ov

Opatrovate /ka 
(2)

Centrum pre deti a 
rodiny 
Valaská(Chalupkova 2, 
Valaská, 97646)

Mgr. Miroslava Cibu ová  (tel.: 
+421907865413, e-mail: 
cdrvalaska.cibulova@gmail.com)

23.11.2022 za mesiac (od 
880)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie starostlivosti deťom a 
plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pomocný 
kuchár/ka (1) HARIKOE s.r.o.(Mýto 

pod Ďumbierom 520, 
Mýto pod Ďumbierom, 
97644)

Alena Giertl Lukšová (tel.: 
+421918300636)

31.1.2023 za mesiac (od 
950)

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

Dátum nástupu: 01.04.2023 ; Vykonávanie pomocných prác pri 
príprave jedál, pripravovanie a varenie studenej a teplej kuchyne.  
  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.03.2023, o 10:00 hod., v 
zasadačke ÚPSVR Brezno.  
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Pomocný/á 
vychovávate /ka s 
ekonomickou 
agendou (3)

Centrum pre deti a 
rodiny 
Valaská(Chalupkova 4
83/2, Valaská, 97646)

Mgr. Miroslava Cibu ová  (tel.: 
+421907865413, e-mail: 
cdrvalaska.cibulova@gmail.com)

6.2.2023 za mesiac (od 
771)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; ✍ Poskytovanie starostlivosti deťom a 
plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
✍ Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky 
samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, 
stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom 
procese.

Pracovník s 
airless 
zariadením (3)

Colorsize, 
s.r.o.(Československej 
armády 74/64, Brezno, 
97701)

Tomáš Korman  (tel.: 
+421944944993, e-mail: 
tominokorman@gmail.com)

22.7.2022 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Praktická sestra - 
asistent (1)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 273/1, 
Brezno, 97742)

Ing. Veronika  Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
personalne@nspbr.sk)

16.1.2023 za mesiac (od 
1029,35)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonáva odborné pracovné činnosti pri 
zabezpečovaní výkonov ošetrovate skej starostlivosti v jednotlivých 
fázach ošetrovate ského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-
psycho-sociálnych potrieb pacientov. Spolupracuje so sestrou v 
diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti. Vykonáva aj administratívne práce a 
vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu svojich kompetencií. (c)
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Prevádzkový 
elektrikár (4) Železiarne Podbrezová 

a.s. skrátene ŽP 
a.s.(Kolkáreň 35, 
Podbrezová, 97681)

Ing. Anna Liptáková  (tel.: 
+421486452705, e-mail: 
makkiova@zelpo.sk)

5.12.2022 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Prevádzkový elektrikár prevádzkarne 

energetika - kontroluje a obsluhuje elektrické zariadenia rozvodní, 
elektrární, teplárne a ostatných elektrických zariadení na 
pracoviskách prevádzkarne energetika. Kontroluje a odstraňuje 
zistené poruchy. Vykonáva zapínanie vypínanie elektrických 
zariadení pod a potreby prevádzkarni ŽP a. s. V prípade poruchy 
na elektrických zariadeniach sa podie a na opravách, vykonáva 
revízie týchto zariadení v určených termínoch. Vykonáva odpisy 
elektromerov a ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej 
činnosti. 
 
Hlavnou náplňou práce údržby je:  
• elektromontážne práce/prípadne údržba technologických 
zariadení, 
• odstraňovanie porúch na technologických zariadeniach, 
• vykonávanie preventívnej údržby elektroinštalácie 
technologických zariadení, 
• podie anie sa na stredných a generálnych opravách 
technologických zariadení, 
• odstraňovanie závad zistených pri revízii elektrozariadení, 
• manipulácia vo VN rozvodni.

Prevádzkový 
elektrikár - 
údržba (29)

Železiarne Podbrezová 
a.s. skrátene ŽP 
a.s.(Kolkáreň 35, 
Podbrezová, 97681)

Ing. Michaela Makkiová  (tel.: 
+421486452812, e-mail: 
liptakova@zelpo.sk)

29.7.2022 za mesiac (od 
860)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Ide o pracovné miesto v nepretržitej 

prevádzke alebo len v dennom režime elektroúdržby alebo 
prevádzkovej elektroúdržby.  
Pod a odbornej spôsobilosti ako i skúseností/praxe sú zamestnanci 
zaradení  na konkrétnu pracovnú pozíciu a sú im pride ované 
pracovné úlohy.  
Hlavnou náplňou práce údržby je:  
• Elektromontážne práce/prípadne údržba technologických 
zariadení. 
• Odstraňovanie porúch na technologických zariadeniach. 
• Vykonávanie preventívnej údržby elektroinštalácie 
technologických zariadení . 
• Podie anie sa na stredných a generálnych opravách 
technologických zariadení.  
• Odstraňovanie závad zistených pri revízii elektrozariadení. 
• Manipulácia vo VN rozvodni
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Prevádzkový 
zámočník (2)

ZLH Plus, 
a.s.(Zlievarenská 533, 
Hronec, 97645)

Beáta Spišiaková  (tel.: 
+421918702409, e-mail: 
spisiakovab@azet.sk)

6.3.2023 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.04.2023 ; oprava a údržba zdvíhacích zariadení,  
obsluha žeriavu ovládanie zospodu, obsluha žeriavu pri opravách a 
údržbe, oprava a údržba technických a technologických zariadení, 
obsluha strojného zariadenia lisu, ohýbačky, nožníc, uvádzanie do 
prevádzky po oprave a údržbe strojných zariadení, oprava a 
údržba dopravníkov na povrchu aj v podzemí, montážna a 
demontážna práca, odmasťovanie súčiastok (práca s chem. 
faktorom), oprava a údržba vodovodných potrubí,  práca vo výške,  
ručná manipulácia s bremenom, obsluha VZV, viazanie bremien

Psychológ NP 
DEI NS III (1)

Centrum pre deti a 
rodiny 
Valaská(Chalupkova 2, 
Valaská, 97646)

Mgr. Miroslava Cibu ová  (tel.: 
+421907865413, e-mail: 
cdrvalaska.cibulova@gmail.com)

6.3.2023 za mesiac (od 
1159) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.04.2023 ; Odborná činnosť so zameraním na 
prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK 
v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s 
dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s 
úradom práce sociálnych vecí a rodiny.  
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci 
Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 
starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Regionálny 
obchodný 
zástupca - Brezno 
(1)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group(Nám. 
M.R.Štefánika 21, 
Brezno, 97701)

Ing. Jana Bibová  (tel.: 
+421905942900, e-mail: 
dobrotkova@kpas.sk)

17.1.2023 za mesiac (od 
631,7) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo 
predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné 
poradenstvo neskúsili? 
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť 
svoj finančný rozh ad a predajné aktivity. 
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. 
 
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú: 
Aktívne vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich 
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie pod a 
potrieb klienta 
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného 
poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta 
Starostlivosť o zverené klientské portfólio 
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Riadiaci 
pracovník 
kancelárie a 
administratíva 
(1)

Andrej 
Saturi(ČSA 4047/, 
Brezno, 97701)

Andrej Saturi (tel.: 
+421910207558, e-mail: 
pohovory.brezno@gmail.com)

1.3.2023 za mesiac (od 
1600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.04.2023 ; Pohovor u zamestnávate a sa 

uskutoční dňa 13.3.2023, čas stretnutia je potrebné dohodnúť 
telefonicky na č. t. +421910207558, riadenie ekonomicko-obchodnej 
kancelárie

Rušňovodič 
(kandidát na 
rušňovodiča) (4)

Železiarne Podbrezová 
a.s. skrátene ŽP 
a.s.(Kolkáreň 35, 
Podbrezová, 97681)

Ing. Michaela Makkiová  (tel.: 
+421486452812, e-mail: 
liptakova@zelpo.sk)

25.8.2022 za mesiac (od 
1200)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rušňovodič vedie hnacie dráhové vozidlo 
na vlečke ŽP a.s., v technologickej doprave a preprave hutníckych 
polotovarov prepravovaných železničnou dopravou. Posunovacie 
práce: prísun a odsun materiálu v náväznosti na výrobný proces so 
sledovaním posunovej cesty, návestí a návestidiel pod a dopravných 
a návestných predpisov a vnútropodnikovej legislatívy. 
Príprava, prehliadka a vykonávanie prevádzkového ošetrenia 
hnacieho dráhového vozidla, zodpovednosť za vedenie dráhového 
vozidla a ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej činnosti. 
Ide o prácu v nepretržitom 12 hod. pracovnom režime. 
 
Rušňovodič kandidát sa teoreticky a prakticky v zmysle platnej 
legislatívy pripravuje na vedenie hnacieho dráhového vozidla na 
vlečke, v technologickej doprave a preprave hutníckych 
polotovarov, prísun a odsun materiálu v nadväznosti na výrobný 
proces so sledovaním posunovej cesty, návestí a návestidiel pod a 
dopravných a návestných predpisov a vnútropodnikovej legislatívy. 
Vykonáva čistenie a prevádzkové ošetrenie hnacieho dráhového 
vozidla a ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej činnosti. 
Ide o prácu v nepretržitom 12 hod. pracovnom režime.

Skladník v 
stavebninách (1) Pavel Zibrík - 

ZIKORN(Hlavná 73, 
He pa, 97668)

Anna Zibríková (tel.: 
+421915172407, e-mail: 
pavel.zibrik.zikorn@dmail.com)

1.3.2023 za hodinu (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Strojný zámočník 
(okrem 
banského) (1)

JKM ŽERIAVY 
s.r.o.
(Mostárenská 1797/9, 
Brezno, 97703)

Michelčík (tel.: +421905584086, e-
mail: jkm.michelcik@gmail.com)

6.2.2023 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Strojný zámočník 
(okrem 
banského) (4)

KOBOK, spol. s 
r.o.(Strojárenská 
318/46, Valaská, 97646)

p. Žiaková (tel.: +421486171099, 
e-mail: info@kobok.sk)

23.1.2023 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Stravovanie zadarmo  
zámočnícke práce, montážne práce pri výrobe Krul
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Technicko-
hospodársky 
pracovník - 
konštruktér (2)

KOBOK, spol. s 
r.o.(Strojárenská 
318/46, Valaská, 97646)

p. Žiaková (tel.: +421486171099, 
e-mail: info@kobok.sk)

23.1.2023 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Stravovanie zadarmo;  
príprava dokumentácie k výrobnému procesu

Technik 
informačných 
sietí (2)

MMJ Invest, 
s.r.o.(Partizánska cesta 
309/20, He pa, 97668)

3.2.2023 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Terénny 
pracovník (1) Obec 

Va kovňa(Va kovňa 73, 
97669)

10.2.2023 za mesiac (od 
720)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; k žiadosti : žiadosť do výberového 
konania, podpísaný životopis vo formáte Europass, kópia o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace, resp. čestné vhlásenieo bezúhonnosti, žiadosť   
predložiť do 16.02.2023

Terénny sociálny 
a zdravotný 
pracovník inde 
neuvedený (1)

Obec 
Va kovňa(Va kovňa 73, 
97669)

10.2.2023 za hodinu (od 
1300) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; k žiadosti : žiadosť do výberového 
konania, podpísaný životopis vo formáte Europass, kópia o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace, resp. čestné vhlásenieo bezúhonnosti, žiadosť   
predložiť do 16.02.2023

Vedúci kaviarne 
(1) HARIKOE s.r.o.(Mýto 

pod Ďumbierom 520, 
Mýto pod Ďumbierom, 
97644)

Alena Giertl Lukšová (tel.: 
+421918300636)

21.2.2023 za mesiac (od 
950) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za chod prevádzky, vedenie 
zamestnancov a delegovanie úloh, tvorba rozpisu pracovných 
zmien, okrem administratívnych a manažérskych povinností, 
obsluha zákazníkov.  
Osobné hodnotenie do 300 EUR brutto.  
  
Na pohovor sa vopred dohodnúť telefonicky so zamestnávate om.
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Vodič ťažkého 
nákladného 
vozidla, kamiónu 
(vnútroštátna 
doprava) (1)

REA - S 
s.r.o.(Mostárenská 9, 
Brezno, 97701)

7.3.2023 za mesiac (od 
900)

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

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného vozidla, nakládka, 
vykládka, vedenie dokumentov

Vodič ťažkého 
nákladného 
vozidla, kamiónu 
(vnútroštátna 
doprava) (2)

PERETRANS, 
s.r.o.(Cesta 
oslobodite ov 3815/29A
, Brezno, 97703)

Peter Fialka (tel.: +421903500552, 
e-mail: 
fialka.doprava@gmail.com)

31.8.2022 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; potrebná kvalifikačná karta vodiča, prax 
vítaná

Vychovávate /ka 
(2)

Centrum pre deti a 
rodiny 
Valaská(Chalupkova 2, 
Valaská, 97646)

Mgr. Miroslava Cibu ová  (tel.: 
+421907865413, e-mail: 
cdrvalaska.cibulova@gmail.com)

6.2.2023 za mesiac (od 
895,5) Úplné stredné 

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná 
pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávate  v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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Zamestnanec 
hutníckej výroby 
(40)

Železiarne Podbrezová 
a.s. skrátene ŽP 
a.s.(Kolkáreň 35, 
Podbrezová, 97681)

Ing. Anna Liptáková  (tel.: 
+421486452705, e-mail: 
makkiova@zelpo.sk)

29.6.2022 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce vyplýva z aktuálne 

uvo nených pracovných pozícií (bližšie informácie poskytneme 
telefonicky, mailom alebo priamo na výberovom konaní).  
Uvedené profesie sa vykonávajú v rámci viacprofesnosti:  
 - Riadič píl 1000 OHLER konečných dĺžok - vykonáva obsluhu 
strojného zariadenia prislúchajúcich dopravníkov a nastavenia 
dĺžkových zarážok.  Ďalej vykonáva vyradenie rúr s nedodržanou 
toleranciou hrúbky steny, vedie evidenciu odpadu a nepodarkov.  
- Riadič nožníc - vykonáva obsluhu nožnice s optimalizačným 
zariadením pre strihanie predhriatej dlhej vsádzky. Zabezpečuje 
pravidelný prísun klátikov na priečny dopravník ku karuselovej 
peci.  
- Rovnač rúr - vykonáva nastavenia parametrov rovnania na 
rovnacom zariadení s hyperbolickými valcami, delenia na linke, 
kontrolu kvality rovnacích parametrov, deliacich parametrov. 
Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné 
opravy zariadení. 
- Ťahač rúr - vykonáva obsluhu a prestavby ťahacích stolíc. 
Kontroluje chod zariadenia, dosahovanie požadovaných rozmerov 
a kvalitu spracovaných rúr. Vedie evidenciu pracovných úkonov v 
prevádzkovom informačnom systéme a príslušnej prevádzkovej 
dokumentácii. 
- Hrotovač za tepla - vykonáva kontrolu, obsluhu a skúšky 
funkčnosti výrobného zariadenia určeného na hrotovanie  rúr za 
tepla aj za studena. Vedie záznamy o činnosti vo svojom 
pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej 
príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, 
zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení.

Zdravotnícky/-a 
laborant/-ka (1)

Nemocnica s 
poliklinikou Brezno, 
n.o.(Banisko 273/1, 
Brezno, 97701)

Ing. Veronika  Dvorská  (tel.: 
+421482820489, e-mail: 
vzdelavanie@nspbr.sk)

28.12.2022 za mesiac (od 
1102,01) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie laboratórnych činností 
pod a štandardných postupov na pracovisku hematológie a krvnom 
sklade 
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Zvárač TIG, CO2 
(1)

TMK – invest, s. r. 
o.(Staničná 1020/9, 
Brezno, 97701)

Martina Tokárová (tel.: 
+421903742647)

12.9.2022 za hodinu (od 
10)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zvárač 
elektrickým 
oblúkom (1)

BOHUŠ 
s.r.o.
(Oslobodite ov 654/74, 
Závadka nad Hronom, 
97667)

Ing. Bartošová (tel.: 
+421903800581)

20.2.2023 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; čítenie technických výkresov, brúsenie - 

prax výhodou 

Čašník, servírka 
(3)

HARIKOE s.r.o.(Mýto 
pod Ďumbierom 520, 
97644)

Alena Giertl Lukšová (tel.: 
+421918300636)

20.12.2022 za mesiac (od 
850)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Dohodnúť sa na stretnutí so 
zamestnávate om - telefonicky.  
  
Obsluha zákazníkov, servírovanie stravy a nápojov, zúčtovanie 
objednávok.  
  
Poz.: Osobné hodnotenie do 300 EUR.

Šička odevnej a 
technickej 
konfekcie (1)

VZOR výrobné 
družstvo(Rázusova 4, 
Brezno, 97701)

Hrošová (tel.: +421911706070, e-
mail: eva.hrosova@vzor.sk)

24.8.2022 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; 
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