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

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

25.6.2018 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Apretácia Al odliatkov.

Automechanik 
nákladných 
motorových 
vozidiel (1)

LADYSPED 
s.r.o.(Železničný rad 
80/28, Nová Baňa, 
96801)

Zuzana Bakošová (tel.: 
+421911563886)

26.1.2019 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Oprava a servis nakladných vozidiel

CNC operátor (1) Cortizo Slovakia, 
a.s.(Železničný rad 29, 
Nová Baňa, 96801)

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

9.4.2019 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; • Pílenie  hliníkových profilov podľa 
pracovných inštrukcií,výkresu  a plánu objednávok a  nakládky  
• Kontrolovať povrchové úpravy profilov,  kvalitu rezu a mieru 
profilu    
• Viesť pracovné  záznamy o pracovnej činnosti prideleného stroja a 
poškodenia, poruchy okamžite hlásiť  vedúcemu oddelenia  
• Zodpovedať  za čistotu a  správny chod  stroja  t.j. – kontrolovať 
stav chladiacich  a mazacích  tekutín   
• Udržiavať poriadok na pracovisku , používať ochranné pracovné 
pomôcky a dodržiavať  bezpečnostné predpisy

Čašník (3) AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

15.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov, prestieranie, 
stolovanie, prijímanie objednávok, komplexná starostlivosť o 
zákazníka

Čašník, čašníčka 
(2)

AGROJÁN 
s.r.o.(Remiatka, 
Tekovská Kúria , Nová 
Baňa, 96801)

(tel.: +421908932106, e-mail: 
gondarado@gmail.com)

17.10.2018 za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha a komunikácia so zákazníkom, 
vynášanie jedál a nápojov

Čašník, servírka 
(1)

Beata Šovčíková - 
TRIO(Žarnovica, 
Bystrická 895, 96681)

(tel.: +421907851422, e-mail: 
sovcikova.beata@gmail.com)

13.11.2018 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou pokladnicou.

Dispečer (1) MARSHALL,spol. s 
r.o.(Dlhá Lúka 1771, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: 0905931117, e-mail: 
peter.maruska.@gmail.com)

14.1.2019 za mesiac (od 
624)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia s klientom, organizovanie a 
riadenie dopravy, príjem a vybavovanie objednávok
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Elektrikár (1) Cortizo Slovakia, 
a.s.(Železničný rad 29, 
Nová Baňa, 96801)

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

11.4.2019 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Realizácia bežných, stredných a 
generálnych opráv strojov a prevádzkových zariadení.  
• Vykonávanie dennej, týždennej, mesačnej a ročnej preventívnej 
údržby na zverených pracovných zariadeniach.  
• Odstraňovanie elektrických a mechanických porúch a 
vykonávanie funkčných skúšok strojov a zariadeniach.  
• Participácia na inštalácii nových zariadení.

Elektrikár §23 (1) PROMAX P, spol. s 
r.o.(Sandrická 521/7, 
Žarnovica, 96681)

V.Jezerský (tel.: +421905487726) 2.5.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 06.05.2019 ; PM je vhodné aj pre osoby v 
dôchodkovom veku.  
Po skončení skúšobnej doby zvýšenie základnej mzdy.

Elektromontážny 
pracovník (2) Viliam Holý - 

ELBA.H(Školská 20, 
Nová Baňa, 96801)

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

19.10.2018 za mesiac (od 
770)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektromontážny pracovník, pomocník pri 
prácach, domové a bytové inštalácie, prípojky, hromozvody... 
Vyučenie v odbore je podmienkou, prax je požadovaná.

Hlavná sestra (1) Domov sociálnych 
služieb 
HRABINY(Rekreačná 
393, N. Baňa, 96801)

(tel.: 0456787519, e-mail: 
veducaszu@gmail.com)

15.1.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce: Samostatná odborná 
ošetrovateľská práca v zariadeniach sociálnych služieb alebo v 
zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
vrátane podielu na organizovaní ,koordinovaní a kontrole 
ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní ošetrovateľských 
plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom 
odbore.

Izolatér (2) BESOL, s. r. 
o.(orovnica 18, 
Orovnica, 96652)

Vladimír Bratko (tel.: 
+421908198707, e-mail: 
nguyenova@besol.sk)

18.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Jadrár (2) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

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

18.1.2019 za hodinu (od 
3,5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha jadrovacích strojov

Konštruktér (1) ToMaC s.r.o.(Hodruša 
- Hámre 824/, 
Hodruša-Hámre, 
96661)

Ing. Lucia Tomaškovičová (tel.: 
+421903349914, e-mail: 
tomaskovicova@tomac.sk)

10.1.2019 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Konštruovanie lisovacieho náradia. Nutná 
znalosť : CAD - CATIA alebo CAD - SolidWorks.
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Kuchár (1) Bonitas, n.o.(Tekovská 
Breznica 730, Tekovská 
Breznica, 96652)

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

7.8.2018 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (1) PERAC, spol. s 
r.o.(Kollárová 185, 
Ostrý Grúň, 96677)

J. Šulva (tel.: +421903800325) 2.5.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky

Dátum nástupu: 10.05.2019 ; 

Kuchár (3) AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

15.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; pripravovanie jedál, zodpovednosť za ich 
kvalitu

Kuchár/ka (1) AISHA - 
RESTAURANT 
s.r.o.(Bystrická 586/33, 
Žarnovica, 96681)

3.12.2018 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár/ka (1) Koliba Riečky 
s.r.o(Župkov 295/, 
96671)

Marek Tonhauser (tel.: 
+421915526050)

6.11.2018 za hodinu (od 
4,5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Stretnutie u zamestnávateľa je potrebné si 
dohodnúť vopred telefonicky.

Marketingový 
špecialista / 
prekladateľ  
(španielsky 
jazyk) (1)

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

17.4.2019 za mesiac (od 
900) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Aktívna  príprava  marketingových  
aktivít  v súlade s marketingovým plánom a stratégiou  spoločnosti  
Prispievať  nápadmi na tvrobu a modifikáciu  marketingových  
stratégií pre  východné krajiny  
Organizačné  zabezpečenie  výstav,  podporných akcií,  eventov   
podľa  zadania   
Koordinácia činnosti  marketingových agentúr a subdodávateľov   
Spolupráca a na  tvorbe  obsahu (web obsah, prezentácie,   
reklamné články,).  
Preklad zo  španielského  jazyka prevažne  produktových  
špecifikácií a produktových  katalógov    
Spracovanie , úpravy a produkcia  propagačných materiálov  
( brožúry, letáky  a pod.) podľa  potreby  
Monitorovanie, analyzovanie  a vyhodnocovanie  efektívnosti 
marketingových  aktivít   
Úzka spolupráca  s centrálnym  tímom marketingu
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Montér výťahov 
(4)

All in Concept 
Slowakei s.r.o.(Župkov 
133, Župkov, 96671)

Mgr. Radovan Garaj (tel.: 
+421907140918, e-mail: 
radovan.garaj@allinconceptslowa
kei.eu)

7.6.2018 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; montáž, oprava a servis zdvíhacích 
zariadení, elektrických zariadení a výťahov

Murár (6) BESOL, s. r. 
o.(orovnica 18, 
Orovnica, 96652)

Vladimír Bratko (tel.: 
+421908198707, e-mail: 
nguyenova@besol.sk)

27.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár (8) AGROJÁN 
s.r.o.(Viničná cesta 52, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421903500675, e-mail: 
gondarado@gmail.com)

11.4.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; základné murárske práce

Murár-obkladač 
(1)

Kamenárstvo Kocian 
s.r.o.(Hviezdoslavova 
1504/38, Nová Baňa, 
96801)

(tel.: +421917406201, e-mail: 
kamenarstvokocian@gmail.com)

8.3.2019 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár, 
zateplovač (1)

BESOL, s. r. 
o.(orovnica 18, 
Orovnica, 96652)

Vladimír Bratko (tel.: 
+421908198707, e-mail: 
besol@besol.sk)

22.11.2018 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Mzdový účtovník 
(1)

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

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

18.4.2019 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavná pracovná náplň:  
-výpočet miezd  
-komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami  
-ďalšie činnosti doplnkového charakteru

Nastavovač CNC  
obrábacích 
strojov (30)

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

Ing. Martina Puobišová (tel.: 
+421453022478, e-mail: 
martina.puobisova@neuman.sk)

12.3.2019 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovanie CNC 3-5 osích CNC fréz - 
CHIRON,   
programovanie strojov pomocou programovacích jazykov 
SIEMENS - SINUMERIC,  
Starostlivosť o chod strojov.  
Príprava dokumentácie.

Obchodník (1) Stavebný obchod 
s.r.o.(Sandrická 1059, 
Žarnovica, 96681)

Juraj Benko (tel.: +421907883316, 
e-mail: 
benko@sadrokartonarskecentru
m.sk)

20.4.2019 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba cenových ponúk.  Vyhľadávanie 
nových zákazníkov. Rozvoz malého tovaru.
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Obchodný 
zástupca - Junior 
(1)

MAPRO SLOVAKIA, 
s.r.o.(orovnica 230, 
Orovnica, 96652)

Mgr. Anna Jelínková (tel.: +420 
730 515 586, e-mail: 
jelinkova@mapro.cz)

9.4.2019 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Predaj vstrekovacích lisov a periférnych 
zariadení  
- Vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov  
- Komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov  
- Poskytovanie informácií týkajúcich sa ponúkaných produktov  
- Telefónna a e-mailová komunikácia s klientmi  
- Spracovanie cenovej ponuky  
- Príprava podkladov pre obchodné jednania  
- Spolupráca s oddeleniami v rámci firmy  
- Práca v teréne + home office  
- Cestovanie v rámci východného Slovenska - Prešovský kraj, 
Košický kraj

Obrábač kovov 
(2)

ToMaC s.r.o.(Hodruša 
- Hámre 824/, 
Hodruša-Hámre, 
96661)

Ing. Lucia Tomaškovičová (tel.: 
+421903349914, e-mail: 
tomaskovicova@tomac.sk)

10.1.2019 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Obrábač kovov-
frézar (1)

SC ZAMKON, 
s.r.o.(Železničný rad 
27, Nová Baňa, 96801)

(, e-mail: 0903539443 Ing. 
Barniaková)

24.8.2018 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; schopnosť čítať technické výkresy

Obrábač kovov-
sústružník (2)

SC ZAMKON, 
s.r.o.(Železničný rad 
27, Nová Baňa, 96801)

(tel.: 0456855190 Ing. Laco, e-
mail: 0903539443 Ing. 
Barniaková)

24.8.2018 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; schopnosť čítať technické výkresy

Obsluha linky - 
Žarnovica (20)

Trenkwalder, 
a.s.(Partizánska  87, 
Žarnovica, 96681)

Diana Görnerová (tel.: +421902 
942 430, e-mail: 
d.gornerova@trenkwalder.com)

5.4.2019 za mesiac (od 
624)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - bežné nastavovacie práce potrebné na 
plynulý chod linky  
- dozor a vykonávanie kontroly vyrábaných hliníkových obalov  
- odstraňovanie bežných porúch na výrobnej linke  
- vyplňovanie sprievodnej dokumentácie  
- udržiavanie čistoty a poriadku na výrobnej linke  
- práca na 4 zmeny / nepretržitá prevádzka  
- nástupná mzda 624 € brutto + variabilné zložky mzdy od 200 €  
- práca vhodná pre ženy aj mužov  
- uchádzač nemusí spĺňať úplne všetky požiadavky  
- práca je vo veľmi príjemnom prostredí a v dobrom kolektíve
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Obsluha linky 
(10)

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

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

17.1.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - bežné nastavovacie práce potrebné pre 
plynulý chod linky  
- dozor a vykonávanie kontinuálnej medziopreačnej kontroly 
vyrábaných hliníkových obalov  
- odstraňovanie bežných porúch na výrobnej linke

Obsluha linky (5) Slovakia Packaging 
s.r.o.(Partizánska 87, 
Žarnovica, 96681)

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

17.1.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesta sú určené pre uchádzačov 
o zamestnanie vedených v evidencii viac ako 6 mesiacov, s vekovou 
hranicou do 29 rokov.  
- bežné nastavovacie práce potrebné pre plynulý chod linky  
- dozor a vykonávanie kontinuálnej medziopreačnej kontroly 
vyrábaných hliníkových obalov  
- odstraňovanie bežných porúch na výrobnej linke  

Obsluha strojov a 
zariadení (30)

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

Ing. Martina Puobišová (tel.: 
+421453022478, e-mail: 
martina.puobisova@neuman.sk)

20.6.2018 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Obsluha strojov a 
zariadení (30)

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

Ing. Martina Puobišová (tel.: 
+421453022478, e-mail: 
martina.puobisova@neuman.sk)

13.3.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Jednoduché ručné manipulačné práce pri 
obsluhe CNC Frézy (vkladanie, upínanie dielcov, spúšťanie procesu 
a vykladanie, očistenie a meranie dielcov).  
- Kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov.  
- Práca s posuvným meradlom (šublerou) a inými meradlami.  
- Práca s technickou dokumentáciou.  
- Pravidelné zápisy do kontrolných hárkov.  
- Spolu s nastavovačmi zabezpečenie plynulého chodu výroby.  
- Zodpovednosť a zabezpečenie poriadku okolo svojho pracoviska.

Obsluha 
vytlačovacích 
strojov (2)

ELMONT NB, 
s.r.o.(Hviezdoslavova 
20, Nová Baňa, 96801)

(tel.: 421907878825, p.Budinská) 13.7.2018 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha linky
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
Údaje k 04.05.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 06.05.2019 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Odborný referent 
odd.výstavby, 
investícií a ŽP (1)

Mesto Žarnovica(Nám. 
SNP 33, Žarnovica, 
96681)

Ing. Judita Džadoňová (tel.: 
0456830012, fax: 0456812152, e-
mail: 
judita.dzadonova@zarnovica.eu)

18.3.2019 za mesiac (od 
850) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; odborná činnosť na úseku územného 
plánovania vrátane spolupráce pri obstarávaní nového územného 
plánu alebo jeho dodatkov,  
odborná činnosť na úseku cestnej dopravy a miestnych komunikácií 
v obci,  
technický dozor pri investičnej činnosti, kde investorom je mesto.

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

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

25.6.2018 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Odlievanie al odliatkov samostatne podľa 

pracov. smerníc, postupov, denného plánu výroby, samokontrola 
vyrobených odliatkov.

Odlievač (7) Illichmann Castalloy s. 
r. o.(Partizánska 81, 
Žarnovica, 96681)

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

14.9.2018 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Odlievanie al odliatkov samostatne podľa 

pracov. smerníc, postupov, denného plánu výroby, samokontrola 
vyrobených odliatkov.

Operátor 
anodickej 
oxidácie - 
vešanie/
zvešiavanie 
profilov (1)

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

11.4.2019 za mesiac (od 
670)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • vešanie/zvešiavanie profilov na rámy  
• práca na leštiacom stroji  
• práca so žeriavom  
• vizuálna kontrola kvality profilov   
• čistenie rámov  
• dbať o čistotu a funkčnosť strojov a všetkých používaných 
nástrojov, dodržiavať čistotu na pracovisku počas zmeny, aj pri jej 
výmene
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Žarnovica
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Operátor baliacej 
linky - Rezač 
kartónu/piliar 
dreva (1)

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

11.2.2019 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; organizácia skladových priestorov a 
vyvážanie zabalených výrobkov na sklad,  
• ručné balenie profilov, príp. obsluha baliacich strojov podľa 
pokynov  vedúceho linky alebo inej zodpovednej osoby,  
• práca so žeriavom, nakládka kamiónov,  
• príprava materiálu na balenie (tzn. kartónu, dreva, fólie, 
drevených klietok, atď...) podľa inštrukcií uvedených v návodoch na 
balenie alebo podľa pokynov vedúceho baliacej linky,  
• kontrola kvality profilov, čistenie profilov, etiketovanie,  
• dbať o funkčnosť a čistotu strojov,  
• dodržiavať čistotu na pracovisku počas zmeny aj pri jej výmene,  
• čistenie a upratovanie pracoviska,  
• príprava drevených konštrukcií, ich spájanie klincami a 
zatváranie  pomocou PET pások,  
• práca s baliacimi strojmi, pneumatickými klincovačkami a 
páskovačkami,  
• práca s pílkou na drevo a ohýbačkou kartónu,  
• kontrola rozmerov dreva a kartónu na krabici.

Operátor 
lisovacej linky - 
Čistič matríc (1)

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

12.12.2018 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • čistiť a pripravovať matrice pre výrobný 
proces oboch lisov,  
• príprava matríc do predohrevných pecí matríc, do archívu a 
nitrizačnej pece,  
• vylisované matrice odnášať od lisov, v matriciarni rozobrať a 
nechať vychladnúť,  
• vychladnuté matrice vkladať do lúhového kúpeľa a dbať na čas 
kúpeľa,  
• pieskovanie matríc v pieskov. stroji, udržiavanie funkčnosti a 
čistoty stroja, výmena piesku.
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vzdelanie

Požad. 
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Operátor 
lisovacej linky (1) Cortizo Slovakia, 

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

12.4.2019 za mesiac (od 
725)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Lisovanie matríc podľa určeného 
výrobného plánu.  
• Kontrola lisovaných profilov každých 5 čapov (ryhy, praskliny, 
deformácie a roviny).  
• Dodržiavať danú rýchlosť lisovania a kontrolovať nastavené dĺžky 
pri lisovaní.  
• Kontrolovať funkčnosť lisu  a proces lisovania a v prípade 
problému nahlásiť problém matriciarovi.  
• Ukladať pripravené matrice do predohrevnej pece matríc určené 
na lisovanie.  
• Kontrolovať  miery odrezkov, pullera a teploty  čapu.  
• Viesť  evidenciu o kontrole  a priebehu výroby  do výkazov  
• Spolupracovať  s matriciarom  a napínačom pri  zmene  výroby 
( vymena matríc,  zmena  lisovacej dĺžky a pod.)  
• Kontolovať  funkčnosť lisovacieho  stroja a oboznamovať 
nadriadeného s poruchami lisu,  ktoré  je potrebné  odstrániť 
údržbou.  
• Dodržiavanie praviel  bezpečnosti pri práci  a princípy 5 S na 
pracovisku.

Operátor strojov 
a zariadení. 
Zarob 5,00€ na 
hodinu v čistom 
(5)

Maxin's quality 
services, s. r. 
o.(Bystrická  1608, 
Žarnovica, 96681)

Mgr. Dominika Chocholáčková 
(tel.: +421907797341, e-mail: 
dchocholackova@maxins.sk)

26.4.2019 za mesiac (od 
520) Základné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - jednoduché ručné, manipulačné práce 
pri obsluhe CNC frézy (vkladanie a vykladanie dielcov),  
- kontrolné merania vyrobených dielcov,  
- práca s posuvným meradlom a technickou dokumentáciou,  
- pravidelné zápisy do kontrolných hárkov,  
- zabezpečenie plynulého chodu výroby spoločne s ostatnými 
zamestnancami,  
- starostlivosť o poriadok okolo svojho pracoviska.
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Pekár (3) AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

15.1.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava, tvarovanie cesta, pečenie chleba 
a pečiva

Pilčík (1) Cortizo Slovakia, 
a.s.(Železničný rad 29, 
Nová Baňa, 96801)

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

9.4.2019 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Pílenie  hliníkových profilov podľa 
pracovných inštrukcií,výkresu  a plánu objednávok a  nakládky  
• Kontrolovať povrchové úpravy profilov,  kvalitu rezu a mieru 
profilu    
• Viesť pracovné  záznamy o pracovnej činnosti prideleného stroja a 
poškodenia, poruchy okamžite hlásiť  vedúcemu oddelenia  
• Zodpovedať  za čistotu a  správny chod  stroja  t.j. – 
kontrolovaťstav chladiacich  a mazacích  tekutín   
• Udžiavať poriadok na pracovisku , používať ochranné pracovné 
pomôcky a dodržiavať  bezpečnostné predpisy

Pizzér (1) AISHA - 
RESTAURANT 
s.r.o.(Bystrická 586/33, 
Žarnovica, 96681)

(tel.: +421917387649) 3.12.2018 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pokladníčka 
prevádzkovej 
jednotky  214 
mäso - Žarnovica 
(1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Dolná 8, 
Žarnovica, 96681)

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

12.3.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - práca na pokladni   

- dokladanie mäsových výrobkov   
- kontrola doby spotreby   
- obsluha zákazníkov a poradenstvo   
- kontrola správnosti cenoviek   
- starostlivosť o zverený sortiment

Pomocný kuchár 
(1)

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

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

20.2.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni pri príprave 
jedál, umývanie riadu, zabezpečovanie  
sanity

Pomocný 
mechanik (1) MARSHALL,spol. s 

r.o.(Dlhá Lúka 1771, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421915737404, Ing.Krupa) 1.6.2018 za hodinu 
(4,5 - 5,5)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie servisu

Pomocný 
pracovník pri 
demontáži 
elektromotorov 
(1)

PROMAX P, spol. s 
r.o.(Sandrická 521/7, 
Žarnovica, 96681)

Vladimír Jezerský/konateľ (tel.: 
+421905487726)

21.5.2018 za mesiac (od 
500)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozoberanie elektromotorov.  

Zamestnávateľa je nutné kontaktovať vopred telefonicky!
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Pomocný 
pracovník v 
kuchyni (3)

AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

15.1.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce pri príprave potravín na 
varenie

Pomocný 
pracovník v 
pekárni (1)

AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

30.4.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; prípravné a pomocné práce pri výrobe

Pomocný 
predajca na 
predajni (1)

Napredpek 
s.r.o.(Hlavná 539, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek Navarka (tel.: 
+421915066152)

29.4.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pracovník 
obsluhy strojov a 
zariadení (30)

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

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

31.8.2018 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

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

Predavač (1) Napredpek 
s.r.o.(Hlavná 539, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek Navarka (tel.: 
+421915066152, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

28.2.2019 za mesiac (od 
560)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj tovaru zákazníkovi s obsluhou.

Predavač na 
čerpacej stanici 
(1)

Anna Mádelová  - 
AMI(Bystrická 700/, 
Žarnovica, 96681)

Matina Kaliaková (tel.: 
+421915855825, e-mail: 
csamizarnovica@azet.sk)

18.4.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia, zodpovednosť, narábanie s 
fin. prostriedkami.

Predavač-
skladník (1)

Viliam Holý - 
ELBA.H(Školská 20, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421917375705, e-mail: 
predajna@elbah.sk)

11.2.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; práca s tovarom, predaj tovaru, 
komunikácia so zákazníkom
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Predavač/ka v 
očnej optike (1)

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

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

2.4.2019 za mesiac (od 
520)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj doplnkového tovaru, zhotovovanie 
optických pomôcok, obsluha pokladne, vedenie skladu, nákup 
tovaru.

Predavačka (3) AGROJÁN 
s.r.o.(Hlavná  536, 
Hronský Beňadik, 
96653)

Marek  Navarka (, e-mail: 
marek.navarka@gmail.com)

15.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; predávanie výrobkov a tovaru

Predavačka do 
predajne s 
textilom (1)

Darina Ťažká(Fraňa 
Kráľa 866/32, 
Žarnovica, 96681)

Darina Ťažká (tel.: 
+421905112024, e-mail: 
tazka.d@azet.sk)

3.5.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníka, práca s registračnou 
pokladňou, obliekanie figurín a pod. Práca aj s internetom.

Predavačka/
predavač (1)

Jozef Blichár(Bystrická 
1033, 1035, Žarnovica, 
96681)

Jozef Blichár (tel.: 
+421903508189, e-mail: 
blichar@blichar.sk)

12.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; objednávky,príjem, predaj tovaru

Príslušník 
mestskej polície 
(1)

Mesto Žarnovica(Nám. 
SNP 33, Žarnovica, 
96681)

Ing. Judita Džadoňová (tel.: 
0456830012, fax: 0456812152, e-
mail: 
judita.dzadonova@zarnovica.eu)

18.3.2019 za mesiac (od 
750)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; plnenie úloh v zmysle zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v meste Žarnovica

Riaditeľ Centra 
voľného času, 
Fraňa Kráľa 838, 
Žarnovica (1)

Mesto Žarnovica(Nám. 
SNP 33, Žarnovica, 
96681)

Ing. Svetlana  Škodová (tel.: 
+421456830018, e-mail: 
svetlana.skodova@zarnovica.eu)

29.4.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Fraňa 
Kráľa 838, Žarnovica

Riaditeľ 
Základnej školy, 
Fraňa Kráľa 838, 
Žarnovica (1)

Mesto Žarnovica(Nám. 
SNP 33, Žarnovica, 
96681)

Ing. Svetlana  Škodová (tel.: 
+421456830018, e-mail: 
svetlana.skodova@zarnovica.eu)

26.4.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy, Fraňa 
kráľa 838, Žarnovica.

Rozvozca stravy 
+ pomocné práce 
(1)

Stanislav Necpal - 
Kabina(SNP 12, 
Žarnovica, 96681)

Stanislav Necpal (, e-mail: 
s.necpal@gmail.com)

12.3.2019 za mesiac (od 
500)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz stravy, pomocné práce
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Samostatný 
strojársky 
konštruktér (1)

S PoweR product 
s.r.o.(Ostrý Grúň 94, 
Ostrý Grúň, 96677)

Ing. František Maslen (tel.: 
+421905266004, +421456867219, 
e-mail: spowerog@spower-
prod.sk)

27.11.2018 za mesiac (od 
1200) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava komplexnej výkresovej 
dokumentácie, spolupráca pri overovaní a realizácii navrhnutých 
riešení, spolupráca pri implementácii špeciálnych požiadaviek 
zákazníka, aktívna komunikácia s projektovým tímom. Hrubý 
príjem je od 1200 - 1700 Eur, v závislosti od schopnosti 
samostatného návrhu a konštruovania strojných častí zariadenia.

Senior HR 
Business Partner 
(1)

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

Mgr. Kristína Bežová (tel.: 
+421905500033, e-mail: 
kristina.bezova@tubex.sk)

25.2.2019 za mesiac (od 
1600) Úplné stredné 

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

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - podieľať sa na tvorbe stratégie a 
implementácie HR procesov  
- HR reporting a štatistiky  
- zbierať a analyzovať trhové dáta k odmeňovaniu, riadiť prieskum 
platov a benefitov, navrhovať nové nástroje na odmeňovanie, 
pripravovať smernice a ich aktualizácie

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

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

17.1.2019 za mesiac (od 
728)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem a expedícia tovaru - nakladanie, 
vykladanie  
- príprava a expedícia hotových výrobkov  
- manipulácia hotových výrobkov v skladoch  
- spracovanie dokladov na expedíciu  
- vystavovanie CMR
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Stavbyvedúci (1) BESOL, s. r. 
o.(orovnica 18, 
Orovnica, 96652)

Vladimír Bratko (tel.: 
+421908198707, e-mail: 
nguyenova@besol.sk)

3.10.2018 za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; • Zodpovednosť za riadenie a 
koordinovanie činností na zverenej stavbe.  
• Plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po 
jeho odovzdanie na kolaudačné konanie.  
• Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok 
materiálov.  
• Realizovanie stavebných prác v stanovených časových 
harmonogramoch, rozsahu a kvalite.  
• Zabezpečenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku.  
• Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a 
stavebným majstrom.  
• Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a 
stavebného materiálu.  
• Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných 
predpisov a kvality.  
• Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a 
takisto na fakturáciu za vykonané práce.  
• Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií 
materiálu a vzniknutých prestojov.  
• Čítanie výkresovej dokumentácie.  
• Evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku.  
• Vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácie 
práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe.  
• Preberanie stavebných výrobkov, zisťovanie ich vhodnosti a 
určovanie ich umiestnenia a uskladnenia na stavenisku.  
• Kontrola súladu prác s projektovou dokumentáciou.  
• Vydávanie príkazov na okamžité zastavenie stavebných prác a 
iných činností na stavenisku a na stavbe.  
• Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných 
prác a dodržiavania termínov.

Stavebný technik 
(1) Ing. Vladimír Vikor 

DYNAMIK, 
STAVEBNÁ 
FIRMA(Revištské 
Podzámčie 38, 
Žarnovica, 96601)

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

25.4.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - vybavovanie inžinierskej činnosti 
(kontrola projektovej dokumentácie, kontrola zmluvných vzťahov, 
komunikácia s úradmi, získavanie súhlasných stanovísk, 
rozhodnutí, vyjadrení...)
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Strojárenský 
robotník - lisiar 
(2)

Milan Tomaškovič - 
ToMaC(Hodruša-
Hámre 824/, Hodruša-
Hámre, 96661)

Ing. Lucia Tomaškovičová (tel.: 
421903349914, e-mail: 
tomaskovicova@tomac.sk)

10.1.2019 za hodinu (od 
3,2)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technik  IT (1) Netronics, 
s.r.o.(Slobody 54, 
Žarnovica, 96681)

Ing. Daniel Mnich (tel.: 
+421456812207, e-mail: 
mnich@netronics.eu)

14.3.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Inštalácie a konfigurácie PC a NTB, 

konfigurácie sieťových zariadení, realizácia štruktúrovaných 
kabeláži.

Technik predaja 
(1)

Neuman Aluminium 
Fliesspresswerk 
Slovakia, 
s.r.o.(Partizánska 
1384/85, Žarnovica, 
96681)

Eva Rošková (tel.: 
+421453022461, e-mail: 
eva.roskova@neuman.sk)

30.4.2019 za mesiac (od 
1100)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; - spracovanie kalkulácie, vyžiadanie si 
cenových ponúk od  
potencionálnych dodávateľov, konzultovanie kalkulácie s 
príslušnými oddeleniami,  
• príprava zákazníckeho dopytu pre spracovanie,  
• starostlivá a detailná kontrola požiadaviek zákazníka,  
• stanovenie priorít pri kapacitných problémových miestach vo 
výrobe,  
• komunikácia s výrobou na dosiahnutie kalkulovaných taktových 
časov,  
• detailná kontrola požiadaviek zákazníka (napr. technických, 
kvalitatívnych, baliacich, zasielania, atď.) s podporou jednotlivých 
oddelení,  
• kontrola verzií výkresov na relevantné obchodné a technické 
zmeny,  
• podpora osoby zodpovednej za projekt pri výrobe vzoriek,  
• vedenie projektov spolu s vedúcim projektov a podávanie správ 
vedeniu,  
• vybavenie úloh poverených zákazníkom, tzn. spoluúčasť na 
nasledovných činnostiach:  
– výber poznatkov – vedenie napr. FMEA,  
– stanovenie cieľov kvality vzťahujúcich sa na produkt,  
– vykonávanie produktových školení,  
– stanovenie korekcií a preventívnych opatrení,  
– zlepšenie a ďalší vývoj produktov.

Údržbár, 
pomocný 
pracovník údržby 
budov (1)

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

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

23.4.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečenie plynulého chodu zariadenia 
údržbou budovy a jej zariadenia
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Upratovačka (1) Bonitas, n.o.(Tekovská 
Breznica 730, Tekovská 
Breznica, 96652)

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

23.4.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; zametanie a umývanie podláh,  
utieranie prachu  
dezinfekcia sociálnych zariadení  
vykonávanie ďalších prác podľa pokynov nadriadeného

Vedúca na 
zaučenie - 
zastupovanie 
dovoleniek (3)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Bystrická 44, 
Žarnovica, 96681)

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

14.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - vedenie predpísanú evidenciu  

- objednáva a oceňuje tovar  
- práca na pokladni   
- dokladanie tovarov   
- kontrola doby spotreby   
- obsluha zákazníkov a poradenstvo  
- kontrola správnosti cenoviek  
- starostlivosť o zverený sortiment

Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 044 
Bartošova 
Lehôtka (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Bystrická 44, 
Žarnovica, 96681)

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

14.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, 

objednávanie a oceňovanie tovaru, predaj a účtovanie tovaru, 
sledovanie záručných lehôt.

Vedúci 
nástrojárne (1)

Neuman Aluminium 
Fliesspresswerk 
Slovakia, 
s.r.o.(Partizánska 
1384/85, Žarnovica, 
96681)

Eva Rošková (tel.: 
+421453022461, e-mail: 
eva.roskova@neuman.sk)

30.4.2019 za mesiac (od 
1300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadi a zodpovedá za činnosť nástrojárne,  
- zodpovedá za spracovanie agendy objednávok, príjmu a výdaja 
materiálu a nástrojov pre nástrojáreň,  
- vypracovávanie mesačného plánu výroby v nástrojárni,   
-  zodpovedá za poskytnutie potrebných nástrojov pre výrobu pre 
realizáciu plánu výroby,  
- zabezpečenie nástrojov potrebných pre výrobu a k zavedeniu 
nových výrobkov,  
-  výkon odborného dozoru pri overovaní technológie výroby,  
- zisťovanie a vyhodnocovanie potrieb školení pre podriadených 
zamestnancov,  
- spolupráca pri zostavovaní rozpočtu pre nasledujúce rozpočtové 
obdobie,  
- dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
- dodržiavanie predpisov ochrany životného prostredia,  
- uplatňovanie a zlepšovanie požiadaviek normy ISO 9001:2008 v  
procese výroby a správy nástrojov.
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Vedúci oddelenia 
kultúry, mládeže 
a športu (1)

Mesto Žarnovica(Nám. 
SNP 33, Žarnovica, 
96681)

Ing. Judita Džadoňová (tel.: 
+421456830012, fax: 0456812152, 
e-mail: 
judita.dzadonova@zarnovica.eu)

18.4.2019 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.06.2019 ; Organizuje prácu oddelenia kultúry, 
mládeže a športu v pôsobnosti mesta, úzko spolupracuje so 
všetkými aktérmi pôsobiacimi v meste v oblasti kultúry, športu ako 
aj v oblastí práce s deťmi a mládežou.

Vodič (2) DOZAM 
s.r.o.(Bystrická 906, 
Žarnovica, 96681)

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

9.4.2019 za mesiac (od 
624)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného motorového vozidla, 
nakladanie a vykladanie tovaru

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

Michal Vidiečan (tel.: 
+421903548713)

10.4.2019 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; medzinárodná preprava

Vodič MKD (1) MARSHALL,spol. s 
r.o.(Dlhá Lúka 1771, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: 0905931117, e-mail: 
peter.maruska@gmail.com)

14.1.2019 za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Vybavovanie dokladov, súvisiacich s 
prepravou, preprava tovaru, koordinovanie nakládky a vykládky, 
čerpanie PHM 

Vodič MKD (1) ŽIAK- TRANS 
s.r.o.(Žarnovická Huta 
1, Žarnovica, 96681)

Vladimír Žiak (tel.: 
+421905647800)

8.6.2018 za mesiac 
(600 - 1000)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD - SR +ČR. Nutná karta 

vodiča, kvalifikačná karta vodiča, psychotesty.

Vodič MKD (4) MARSHALL,spol. s 
r.o.(Dlhá Lúka 1771, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421905931117) 15.5.2017 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nakladného 
vozidla do 12 ton 
po Slovensku (2)

LADYSPED 
s.r.o.(Železničný rad 
80/28, Nová Baňa, 
96801)

Zuzana Bakošová (tel.: 
+421911563886)

26.1.2019 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného vozidla do 12 ton iba po 

Slovensku.

Vrtár - 
vrtmajster (2)

GEOVRTY - 
DRILLROCK 
s.r.o.(Bystrická 901/, 
Žarnovica, 96681)

Katarína Kabinová (tel.: 
+421948046179, e-mail: 
geovrtydrillrock@gmail.com)

4.6.2018 za hodinu (5 - 
7)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vŕtanie povrchových a podzemných vrtov.  
Minimálne 3 roky praxe v uvedenej profesii.
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Výrobný 
pracovník so 
zabezpečeným 
ubytovaním a 
dopravou 
ZADARMO (3)

PROPLUSCO spol. s r. 
o.(Železničný rad 29, 
Nová Baňa, 96801)

Mgr. Michaela Kukučková (tel.: 
+421910721259, e-mail: 
michaela.kukuckova@proplusco.s
k)

30.4.2019 za mesiac (od 
670)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - vešanie/zvešiavanie profilov na rámy  
- práca na leštiacom stroji  
- práca vo dvojici vždy so starším zamestnancom  
- vizuálna kontrola kvality profilov a čistenie rámov  
- dbanie o čistotu a funkčnosť strojov a všetkých používaných 
nástrojov

Zástupkyňa 
vedúcej predajne 
044 Bartošova 
Lehôtka (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Bystrická 44, 
Žarnovica, 96681)

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

14.3.2019 za mesiac (od 
390)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedie predpísanú evidenciu na PJ, 

objednáva  oceňuje tovar, sleduje záručné lehoty tovarov, riadi 
kolektív v PJ, v čase neprítomnosti zastupuje vedúcu

Zdravotná sestra 
(1)

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

Jozef Adamec (tel.: 
+421903521134, e-mail: 
dssbonitas@azet.sk)

17.4.2019 za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečuje odborné vyšetrenia a 
preventívne prehliadky  
vedie predpísanú zdravotnú dokumentáciu  
dodržiava platný etický kódex  
zabezpečuje zdravotný materiál a liečivá  
komunikuje s lekárom, lekárňou a zdravotnou poisťovňou  
podáva informácie o klientoch príbuzným  
deleguje úlohy na opatrovateľky a kontroluje ich splnenie  
rešpektuje povinné sústavné vzdelávanie sestier

Zoraďovač - 
Žarnovica, plat 
od 728 € (5)

Trenkwalder, 
a.s.(Partizánska  87, 
Žarnovica, 96681)

Diana Görnerová (tel.: +421902 
942 430, e-mail: 
d.gornerova@trenkwalder.com)

5.4.2019 za mesiac (od 
728)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - zoraďovanie stroja a nastavenie podľa 
zadaných špecifikácií  
- vykonávanie kontroly nastavenia výrobných zariadení  
- realizácia bežných opráv formátových dielov, nástrojov a 
výrobných zariadení  
- kontrola bezpečnostných zariadení a ich udržiavanie  
- koordinácia práce zamestnancov vo funkcii obsluha linky  
- odstraňovanie porúch na výrobnej linke
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Zoraďovač (5) TUBEX SLOVAKIA, 
s.r.o.(Partizánska 87, 
Žarnovica, 96681)

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

17.1.2019 za mesiac (od 
728)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; - zoraďovanie stroja a nastavenie podľa 
zadaných špecifikácií  
- vykonávanie kontroly nastavenia výrobných zariadení, 
vykonávanie medziopreačnej kontroly    kvality vyrábaných 
hliníkových obalov  
- realizácia opráv formátových dielov, nástrojov a výrobných 
zariadení  
- vykonávanie zmien sortimentu v požadovanom čase a kvalite 
(prestavovanie)  

Zvárač TIG (10) Taras Sturma(Pod 
Sekvojou 1343/41, 
Nová Baňa, 96801)

(tel.: +421903759987) 7.11.2018 za mesiac (od 
1600)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zváranie potrubia o hrúbke steny 1-3 mm

Žeriavnik - 
nakládka 
kamiónov (1)

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

Personálne oddelenie Cortizo 
Slovakia (tel.: +421918671065, e-
mail: hhrr_slovakia@cortizo.com)

11.2.2019 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - práca s mostným žeriavom do 3,2 t, 
nakladanie a vykladanie kamiónov,  organizácia skladových 
priestorov a udržiavanie čistoty skladových priestorov,  
- organizácia skladových priestorov a vyvážanie zabalených 
výrobkov na sklad,  
- zodpovednosť za správne uskladnenie, označenie a evidenciu 
materiálu,  
- zodpovednosť za bezpečnú manipuláciu a správne uloženie 
materiálov na určené miesta
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