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Požad. 
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Administratívny 
pracovník (1)

ANTON WAGNER 
s.r.o.(E. M. Šoltésovej 
72/9, Krupina, 96301)

Leonard Žilka (tel.: 
+421915419733, e-mail: 
wagnergroup.sk@gmail.com)

12.11.2021 za mesiac (od 
300)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Agronóm/ka (1) EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ing. Andreas Pecsérke (tel.: +421 
918 632 380, +421 918 682 380, e-
mail: agronom@agrospolhn.sk)

5.1.2022 za mesiac (od 
1400) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; • organizácia pracovných postupov pri 
pestovaní po nohospodárskych plodín, ich zbere a pozberových 
prácach, organizácia udí  
• spracovanie osevných plánov, plánov hnojenia a ochrany rastlín 
aj v ekológii a konvencii   
• vedenie agendy po nohospodárskych evidencií, evidencia spotreby 
hnojív, bilancie živín a záznamov o hnojení pôdy  
• práca so systémom priamych platieb GSAA  
• zabezpečenie kooperácie rastlinnej výroby so živočíšnou

Asistent / 
Asistentka (3)

Dominik 
Ondrušek(Terany 225 
225, Terany, 96268)

Dominik Ondrušek (, e-mail: 
dominikondrusek@azet.sk)

29.11.2021 za mesiac (od 
500) Stredné odborné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - dojednávanie kontaktov   
- prezentovanie projektov
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Chovate  
hovädzieho 
dobytka (6)

AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana  Hvízdová  (, e-mail: 
uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CHOVATEĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA, 
OVIEC A KÔZ ZABEZPEČUJE PRI VÝKONE PRÁCE 
PRVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZVIERATÁM, KTORÚ 
POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O 
DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUŽÍVANOM 
SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT 
(ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), 
KONDIČNÝ A ZDRAVOTNÝ STAV HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT.

Chovate  
hovädzieho 
dobytka (6)

Agro Ladzany 
s.r.o.(Sebechleby 1, 
Sebechleby, 96266)

Ľudmila  Vicianová (tel.: 
+421917837551, +421917837551, 
e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CHOVATEĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA, 
OVIEC A KÔZ ZABEZPEČUJE PRI VÝKONE PRÁCE 
PRVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZVIERATÁM, KTORÚ 
POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O 
DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUŽÍVANOM 
SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT 
(ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), 
KONDIČNÝ A ZDRAVOTNÝ STAV HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT.

Chovate  
hovädzieho 
dobytka (8)

Starohorská vinárska 
spoločnosť, 
družstvo(Sebechleby 
418, Sebechleby, 96266)

Renáta Gutaiová (tel.: 
+421908991463, +421908991463, 
e-mail: 
starohorska@starohorska.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; CHOVATEĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA, 
OVIEC A KÔZ ZABEZPEČUJE PRI VÝKONE PRÁCE 
PRVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZVIERATÁM, KTORÚ 
POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O 
DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUŽÍVANOM 
SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT 
(ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), 
KONDIČNÝ A ZDRAVOTNÝ STAV HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT.

Farmaceut (1) VARTEX, 
s.r.o.(29.augusta 611/6, 
Krupina, 96301)

RNDr. Spodniaková O ga (tel.: 
+421455511159)

12.10.2021 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pacientom, evidovanie liekov, 
vedenie evidencie

Hlavný kuchár 
(1)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , Hontianske 
Nemce, 96265)

Bc. Mariana Hrnčiarová  (tel.: 
+421918628790, e-mail: 
office@agrospolhn.sk)

28.2.2022 za mesiac (od 
1000)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava jedál pod a jedálneho lístka 
- zodpovednosť za kvalitu pripravovaných pokrmov 
- dodržiavanie princípov HACCP a hygienických noriem 
- zodpovednosť za hospodárenie so skladovými zásobami
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Izolatér (10) YMY s. r. 
o.(Kuzmányho 22, 
Krupina, 96301)

Mgr. Yaroslav Martynovych  (tel.: 
+421918926275, e-mail: 
ymyspolsro@gmail.com)

16.2.2022 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; lepenie lepenky, zatep ovanie, pomocné 
práce na stavbe

Klientsky 
poradca - 
Krupina (2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group(M. R. 
Štefánika  1, Krupina, 
96301)

Mgr. Ingrid Rusková (, e-mail: 
ruskova@koop.sk)

24.5.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; * Láka Vás práca vo finančnom 
poradenstve?  
* Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten 
správny čas?  
* Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť 
u stabilného zamestnávate a?   
* Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
  
Vašou úlohou bude:  
• Vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou 
na potreby klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu 
spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Kuchár (2) Domov sociálnych 
služieb "Nádej" 
Krupina 
n.o.(Sládkovičova 10, 
Krupina, 96301)

(tel.: +421908719543, e-mail: 
ekonom.dssnadej@gmail.com)

9.3.2022 za mesiac (od 
580)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; kuchár

Kuchárka-
pomocná 
kuchárka (2)

Tranzit 
s.r.o.(Hontianske 
Nemce 352/, 
Hontianske Nemce, 
96265)

(tel.: +42191765177, e-mail: 
motorest@motorest-tranzit.sk)

19.2.2022 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v kuchyni, varenie

Lekár (1) Kúpele Dudince, 
a.s.(Kúpe ná  106/3, 
Dudince, 96271)

Ing. Júlia Ošustová (tel.: 
+421915988074, e-mail: 
osustova@kupeledudince.sk)

19.1.2022 za mesiac (od 
1417) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -liečebno-preventívna starostlivosť o 
pacientov /klientov/ ústavných a ambulantných  
- stanovenie liečebného plánu pacientov/klientov, prípadné 
zabezpečenie medikamentoznej liečby pod a zásad farmakoterapie  
- vykonávanie pohotovostných lekárskych služieb pod a 
plánovaného rozpisu
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Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(Kuzmányho 
2088/25, Krupina, 
96301)

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

1.10.2021 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej 
zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti.
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Majster v 
stavebníctve (1)

VERÓNY OaS 
s.r.o.(Priemyselná 
936/3, Krupina, 96301)

Katarína Murínová (tel.: +421 45 
55 115 71, e-mail: 
personalistika@veronyoas.sk)

12.5.2021 za hodinu (od 
5) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • Výroba pod a požadovanej výrobnej 
dokumentácie pri dodržaní   
   noriem a požiadaviek kvality a ekonomických kritérií výroby   
• Kontrola výrobkov a výrobných postupov  
• Včasne spustenie strojov (napr. na výrobu betónu a betónových 
výrobkov)  
• Eliminovanie prestojov na linke (pri výrobe betónu)  
• Hospodárne nakladanie so strojmi, náhradnými dielmi, náradím a   
  materiálom na výrobu betónu a betonárskych výrobkov (vrátane 
hotovej   
  výroby)  
• Hospodárne používanie všetkých druhov režijného materiálu, 
kvalitu a   
  množstvo dennej výroby,   
• Odovzdanie výrobkov z linky do čistého priestoru v požadovanej 
kvalite a   
  množstve   
• Zriadenie výrobných zariadení na plynulý chod ich výrobného 
procesu s    
  cie om dosiahnuť požadovanú kvalitu výrobkov a stanovené 
množstvo  
• Vyplňovanie požadovaných dokumentov, kariet, formulárov, 
denníkov   
  výroby, vykonávanie predpísaných skúšok vo výrobe  
• Príprava podkladov pod a požiadaviek od iných úsekov  
• Príprava podkladov na porady  
• Komunikácia a informovanie nadriadených o technickom stave a 
nastavení   
  liniek, prípadne informovanie o riešení problémov, poriadok a 
čistotu   
  strojov – zodpovednosť za pracovisko, aby nedošlo k poškodeniu,   
  zničeniu, zneužitiu alebo k odcudzeniu majetku spoločnosti  
• Kontrola a koordinovanie všetkých činností a procesov na úseku   
  produktovej výroby  
• Zadelenie a koordinovanie pracovníkov výrobného procesu na 
úseku   
  produktovej výrobe  
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• Zamedzenie prestojov a neefektívneho správania sa pracovníkov 
všetkých   
  výrobných procesov

Masérka thajskej 
masáže (4) Siam center Slovakia 

s.r.o.(Kúpe ná 106, 
Dudince, 96271)

Ing. Radovan Mikulec (tel.: 
+421948667751, e-mail: 
poprad@thajskemasaze.sk)

17.5.2021 za mesiac (od 
670) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérske služby v prevádzke thajských 
masáží.

Masérka thajskej 
masáže (4) Siam center Slovakia 

s.r.o.(Kúpe ná 106, 
Dudince, 96271)

Ing. Radovan Mikulec (tel.: 
+421948667751, e-mail: 
poprad@thajskemasaze.sk)

13.7.2021 za mesiac (od 
730) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérske služby v prevádzke thajských 
masáží.

Masérka thajskej 
masáže (5) Siam center Slovakia 

s.r.o.(Kúpe ná 106, 
Dudince, 96271)

Ing. Radovan Mikulec  (tel.: 
+421948667751, e-mail: 
poprad@thajskemasaze.sk)

3.2.2022 za mesiac (od 
730) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Masérske služby v prevádzke thajských 
masáží.

Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (10)

Wittur s. r. 
o.(Priemyselná ulica 
2747/7, Krupina, 
96301)

Eva Ondrisková (tel.: 
+421455258837, +421455258837, 
e-mail: 
eva.ondriskova@wittur.com)

1.7.2021 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a montáž produktov (výťahových 
komponentov) v požadovanej kvalite  
- obsluha strojov na pracovisku  
- obsluha výrobnej linky  
- priebežná kontrola kvality výrobkov  
- balenie a ukladanie výrobkov  
- čistenie strojov a zariadení  
- udržiavanie poriadku na pracovisku

Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (20)

Wittur s. r. 
o.(Priemyselná ulica 
2747/7, Krupina, 
96301)

Eva Ondrisková  (tel.: 
+421455258837, e-mail: 
eva.ondriskova@wittur.com)

10.2.2022 za mesiac (od 
800)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a montáž produktov (výťahových 
komponentov) v požadovanej kvalite 
- obsluha strojov na pracovisku 
- obsluha výrobnej linky 
- priebežná kontrola kvality výrobkov 
- balenie a ukladanie výrobkov 
- čistenie strojov a zariadení 
- udržiavanie poriadku na pracovisku
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Montážny 
pracovník 
(operátor) v 
strojárskej 
výrobe (30)

Wittur s. r. 
o.(Priemyselná ulica 
2747/7, Krupina, 
96301)

Eva Ondrisková (tel.: 
+421455258837, e-mail: 
eva.ondriskova@wittur.com)

7.9.2021 za mesiac (od 
739)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a montáž produktov (výťahových 
komponentov) v požadovanej kvalite  
- obsluha strojov na pracovisku  
- obsluha výrobnej linky  
- priebežná kontrola kvality výrobkov  
- balenie a ukladanie výrobkov  
- čistenie strojov a zariadení  
- udržiavanie poriadku na pracovisku

Montér suchých 
stavieb (20)

MUniversal 
s.r.o.(Merovská 274, 
Dudince, 96271)

Yaroslav  Martynovych  (, e-mail: 
muniversalsro@gmail.com)

11.8.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár (15) AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár zhotovuje stavebné konštrukcie 
murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oce obetónové, 
drevené, kovové a plastové výrobky.

Murár (20) MUniversal 
s.r.o.(Merovská 274, 
Dudince, 96271)

Yaroslav  Martynovych  (, e-mail: 
muniversalsro@gmail.com)

29.11.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár (20) MUniversal 
s.r.o.(Merovská 274, 
Dudince, 96271)

Yaroslav Martynovych  (tel.: 
+421918926275, e-mail: 
muniversalsro@gmail.com)

14.2.2022 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Murár (5) VERÓNY OaS 
s.r.o.(Priemyselná 
936/3, Krupina, 96301)

Katarína Murínová (, e-mail: 
personalistika@veronyoas.sk)

6.5.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; zhotovovanie stavebných konštrukcií  
murovanie a betónovanie  
osádzanie jednoduchých oce obetónových, drevených, kovových 
výrobkov

Murár (5) VERÓNY OaS 
s.r.o.(Priemyselná 
936/3, Krupina, 96301)

Katarína Murínová (, e-mail: 
personalistika@veronyoas.sk)

21.12.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; zhotovovanie stavebných konštrukcií  
murovanie a betónovanie  
osádzanie jednoduchých oce obetónových, drevených, kovových 
výrobkov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Krupina
Údaje k 19.03.2022 Vytvorené 21.03.2022 o 09:21

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Mäsiar - 
vykosťovač, 
porážač (70)

AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Jana Füleová  (, e-mail: 
fuleova@agrospolhn.sk)

5.8.2021 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Mäsiarske práce v rozrábke a  pri výrobe 
jatočne upravených tiel bravčového a hovädzieho dobytka, 
vnútorností a ved ajších jatočných produktov na bravčovej a 
hovädzej linke.  
  
Mäsiarske práce v rozrábke mäsa:  
- expedičná úprava jatočných polovíc  
- expedičná úprava mäsa  
- kostenie bravčového a hovädzieho mäsa  
- špeciálne úpravy mäsa pre výrobu a expedíciu  
- kontrola kvality mäsa

Mäsiar - 
vykosťovač, 
porážač (70)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , Hontianske 
Nemce, 96265)

Jana Füleová  (tel.: 
+421915964233, e-mail: 
fuleova@agrospolhn.sk)

5.8.2021 za mesiac (od 
878)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Mäsiarske práce pri výrobe jatočne 
upravených tiel bravčového a hovädzieho dobytka, vnútorností a 
ved ajších jatočných produktov na bravčovej a hovädzej linke.   
Mäsiarske práce v rozrábke mäsa:  
- expedičná úprava jatočných polovíc  
- expedičná úprava mäsa  
- kostenie bravčového a hovädzieho mäsa  
- špeciálne úpravy mäsa pre výrobu a expedíciu  
- kontrola kvality mäsa

Mäsiar - 
vykosťovač, 
porážač (70)

RJH SLOVMASO 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Jana Füleová (, e-mail: 
fuleova@agrospolhn.sk)

12.1.2022 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Mäsiarske práce pri výrobe jatočne 
upravených tiel bravčového a hovädzieho dobytka, vnútorností a 
ved ajších jatočných produktov na bravčovej a hovädzej linke.  
Mäsiarske práce v rozrábke mäsa:  
- expedičná úprava jatočných polovíc  
- expedičná úprava mäsa  
- kostenie bravčového a hovädzieho mäsa  
- špeciálne úpravy mäsa pre výrobu a expedíciu  
- kontrola kvality mäsa

Obsluha, 
programátor a 
opravár CNC 
drevoobrábacích 
strojov (1)

LOPEX, s.r.o.(Bebrava 
1434, Krupina, 96301) Ing. Július Lukáč (tel.: 

+421903586555, +421903586555, 
e-mail: lukacjulo@yahoo.com)

4.1.2022 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha, nastavovanie, programovanie a 
oprava CNC drevoobrábacích strojov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Krupina
Údaje k 19.03.2022 Vytvorené 21.03.2022 o 09:21

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor 
po nohospodársk
ych strojov (10)

EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Lucia Molnárová (tel.: 
+421905549650, +421905549650, 
e-mail: euroseb@euroseb.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor 
po nohospodársk
ych strojov (10)

Starohorská vinárska 
spoločnosť, 
družstvo(Sebechleby 
418, Sebechleby, 96266)

Renáta Gutaiová (tel.: 
+421908991463, +421908991463, 
e-mail: 
starohorska@starohorska.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor 
po nohospodársk
ych strojov (5)

AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana Hvízdová (tel.: 
+421907555168, +421907555168, 
e-mail: uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor 
po nohospodársk
ych strojov (5)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor 
po nohospodársk
ych strojov (8)

Agro Ladzany 
s.r.o.(Sebechleby 1, 
Sebechleby, 96266)

Ľudmila  Vicianová (tel.: 
+421917837551, +421917837551, 
e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Operátor vo 
výrobe (10) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov 
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová  (tel.: 
+421455251402, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

8.2.2022 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulačné práce. 

Montáž a demontáž tonerových kaziet. 
Obsluha strojova zariadení. 
Vizuálna kontrola výrobkov.

Operátor vo 
výrobe (10) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov 
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová (tel.: 
+421455251402, +421455251402, 
fax: +421455251450, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

21.12.2021 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavná pracovná náplň: 

- manipulačné práce, 
- montážne práce, 
- obsluha strojov a zariadení, 
- vizuálna kontrola výrobkov.
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Údaje k 19.03.2022 Vytvorené 21.03.2022 o 09:21
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Požad. 
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Operátor vo 
výrobe (15) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov  
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová (tel.: 
+421455251402, fax: 
+421455251450, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

13.5.2021 za mesiac (od 
660)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulačné práce,  
- montážne práce,  
- obsluha strojov a zariadení,  
- vizuálna kontrola výrobkov.

Operátor vo 
výrobe (15) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov  
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová (tel.: 
+421455251402, fax: 
+421455251450, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

12.7.2021 za mesiac (od 
660)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulačné práce,  
- montážne práce,  
- obsluha strojov a zariadení,  
- vizuálna kontrola výrobkov.

Operátor vo 
výrobe (15) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov  
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová (tel.: 
+421455251402, fax: 
+421455251450, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

6.10.2021 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Manipulačné práce,  
- montážne práce,  
- obsluha strojov a zariadení,  
- vizuálna kontrola výrobkov.

Operátor vo 
výrobe (20) BROTHER 

INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov 
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová  (tel.: 
+421455251402, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

25.2.2022 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 29.03.2022 ; Manipulačné práce. 

Montáž a demontáž tonerových kaziet. 
Obsluha strojova zariadení. 
Vizuálna kontrola výrobkov.

Operátor vo 
výrobe / práca na 
dve zmeny (15)

BROTHER 
INDUSTRIES 
(SLOVAKIA) 
s.r.o.(Oslobodite ov 
929/15, Krupina, 
96301)

Ing. Monika Paučová (tel.: 
+421455251402, +421455251402, 
fax: +421455251450, e-mail: 
monika.paucova@bisk.sk)

21.12.2021 za mesiac (od 
720)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Hlavná pracovná náplň: 

- manipulačné práce, 
- montážne práce, 
- obsluha strojov a zariadení, 
- vizuálna kontrola výrobkov.
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vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor 
zariadenia v 
práčovni (4)

VERÓNY OaS 
s.r.o.(Priemyselná 
936/3, Krupina, 96301)

Katarína Murínová  (tel.: 
+421455511571, e-mail: 
personalistika@veronyoas.sk)

15.3.2022 za mesiac (od 
680)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: 20.03.2022 ; • Príprava prádla pred praním - 

triedenie 
• Nakladanie prádla do práčok a následné spustenie vhodného 
programu  
  na pranie, zapnutie dávkovača čistiacich prostriedkov 
• Naplnenie sušičky opratým prádlom a spustenie vhodného 
programu na  
  konkrétny typ opratého prádla 
• Vyberanie osušeného prádla do pripraveného vozíka, ktorý si 
premiestni k  
  žehliacemu stroju 
• Žehlenie, mang ovanie a skladanie prádla 
• Balenie a ukladanie prádla do prepravných vozíkov 
• Čistenie areálu prevádzky 
• Manuálne čistenie, tepovanie prádla 
• Hospodárne a efektívne zaobchádzanie so zvereným prádlom, 
čistiacimi  
  prostriedkami a elektronikou 
• Úspora elektrickej energie, vody a čistiacich prostriedkov – 
zodpovedné  
  zaobchádzanie  

Operátor/ka 
drevárskej 
výroby - 
drevoobrábacie 
stroje (1)

LOPEX, s.r.o.(Bebrava 
1434, Krupina, 96301) Ing. Július Lukáč (tel.: 

+421903586555, +421903586555, 
e-mail: lukacjulo@yahoo.com)

26.11.2021 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s pneumatickým náradím + 

stojanová vŕtačka. Zbíjanie podrúčok.

Ošetrovate  
hovädzieho 
dobytka (15)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Bc. Mariana Hrnčiarová (tel.: 
+421918628790, +421918628790, 
e-mail: office@agrospolhn.sk)

16.9.2021 za mesiac (od 
878)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Chovate  hovädzieho dobytka, oviec a kôz 
zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, 
ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch 
hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje 
správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), 
kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat.

Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (10)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva 
pomocné práce v pestovate skej činnosti a ochrane lesa, v drobnej 
lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkárstve, v ťažbovej 
činnosti pri vyznačovaní výchovných zásahov a úmyselných ťažieb, 
pri budovaní a údržbe jednoduchých lesných stavieb.
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Požad. 
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Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (10)

EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Lucia Molnárová (tel.: 
+421905549650, +421905549650, 
e-mail: euroseb@euroseb.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
LESNÍCTVE VYKONÁVA POMOCNÉ PRÁCE V 
PESTOVATEĽSKEJ ČINNOSTI A OCHRANE LESA, V 
DROBNEJ LESNEJ VÝROBE, V LESNOM SEMENÁRSTVE A 
ŠKÔLKARSTVE, V ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI PRI 
VYZNAČOVANÍ VÝCHOVNÝCH ZÁSAHOV A ÚMYSELNÝCH 
ŤAŽIEB, PRI BUDOVANÍ A ÚDRŽBE JEDNODUCHÝCH 
LESNÝCH STAVIEB.

Pomocný 
pracovník v 
lesníctve (8)

AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana  Hvízdová  (, e-mail: 
uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
LESNÍCTVE VYKONÁVA POMOCNÉ PRÁCE V 
PESTOVATEĽSKEJ ČINNOSTI A OCHRANE LESA, V 
DROBNEJ LESNEJ VÝROBE, V LESNOM SEMENÁRSTVE A 
ŠKÔLKARSTVE, V ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI PRI 
VYZNAČOVANÍ VÝCHOVNÝCH ZÁSAHOV A ÚMYSELNÝCH 
ŤAŽIEB, PRI BUDOVANÍ A ÚDRŽBE JEDNODUCHÝCH 
LESNÝCH STAVIEB.

Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (15)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
878)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (15)

AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

14.1.2022 za mesiac (od 
878)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (15)

EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Lucia Molnárová (tel.: 
+421905549650, +421905549650, 
e-mail: euroseb@euroseb.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE 
SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, 
OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU 
ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA 
FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY 
PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA ČISTOTU V PRIESTOROCH 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY.
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Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (16)

Agro Ladzany 
s.r.o.(Sebechleby 1, 
Sebechleby, 96266)

Ľudmila  Vicianová (tel.: 
+421917837551, +421917837551, 
e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 
vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, 
ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri 
zákrokoch a činnostiach na farme. Čistí ustajňovacie priestory pre 
zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby.

Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (6)

AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana  Hvízdová  (, e-mail: 
uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE 
SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, 
OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU 
ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA 
FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY 
PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA ČISTOTU V PRIESTOROCH 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY.

Pomocný 
pracovník v 
po nohospodárstv
e (8)

Starohorská vinárska 
spoločnosť, 
družstvo(Sebechleby 
173, Sebechleby, 96266)

Renáta Gutaiová (tel.: 
+421948139150, +421908991463, 
e-mail: 
starohorska@starohorska.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE 
SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, 
OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU 
ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA 
FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY 
PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA ČISTOTU V PRIESTOROCH 
ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY.

Pomocný 
pracovník v 
stavebníctve (12)

Agro Ladzany 
s.r.o.(Sebechleby 1, 
Sebechleby, 96266)

Ľudmila  Vicianová (tel.: 
+421917837551, +421917837551)

25.10.2021 za mesiac (od 
646)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE 
BUDOV VYKONÁVA JEDNODUCHÉ, POMOCNÉ, OBSLUŽNÉ 
A DOKONČOVACIE PRÁCE PRI VÝSTAVBE BUDOV POD 
DOHĽADOM A PODĽA POKYNOV KVALIFIKOVANÝCH 
ZAMESTNANCOV S RUČNÝM NÁRADÍM A STROJNÝM 
ZARIADENÍM V STAVEBNÍCTVE. SPOLUPRACUJE PRI 
VÝKONE NÁROČNEJŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC A 
MANIPULUJE SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI.  
Pomocné práce v stavebníctve - búracie, murárske, natieračské, 
pokladačské a iné...

Pomocný 
tlačiarenský 
pracovník vo 
výrobe (1)

Róbert Jurových  
NIKARA(M.R.Štefánik
a 858/25, Krupina, 
96301)

Ing. Magdaléna Lihocká (tel.: 
+421455511115, e-mail: 
personalne@nikara.sk)

18.8.2021 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, 
čistiace a manipulačné práce v polygrafickej výrobe.
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Požad. 
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Pracovník 
stávkovej 
kancelárie v 
Krupine ZŤP nad 
70 % (1)

Iveta 
Hrabušická(Námestie 
SNP 118, Krupina, 
96301)

Iveta Hrabušická (tel.: 
+421905961451, e-mail: 
pracatip@gmail.com)

4.1.2022 za mesiac (od 
646)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník stávkovej kancelárie obsluhuje 
zákazníkov stávkovej kancelárie a vedie evidenciu kancelárie.   
  
Práca je vhodná len pre zdravotne postihnutého nad 70 % 
(Vytvorenie pracovného miesta na chránenom pracovisku). 
Pracovné miesto je vo né ihneď.

Prevádzkový 
pracovník v 
servise (1)

YMY s. r. 
o.(Kuzmányho 22, 
Krupina, 96301)

Mgr. Yaroslav Martynovych (, e-
mail: ymyspol@gmail.com)

24.1.2022 za mesiac (od 
994)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; PREVÁDZKOVÝ PRACOVNÍK  
AUTOSERVISU (VEDÚCI SERVISU) RIADI, ORGANIZUJE A 
KOMPLEXNE ZODPOVEDÁ ZA CHOD AUTOSERVISU. 
ZODPOVEDÁ PREDOVŠETKÝM ZA STANOVENÚ KVALITU 
SLUŽIEB, ZA DODÁVATEĽSKO-ODBERATEĽSKÉ VZŤAHY, 
UPLATŇOVANIE MODERNÝCH METÓD ORGANIZÁCIE 
PRÁCE, HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE MATERIÁLOV, 
ENERGIÍ, DODRŽIAVANIE PRÍSLUŠNÝCH PREDPISOV A 
NORIEM. ROZDELENIE PRÁCE NA PRACOVISKU,  
URČENIE DÁTUMU A ČASU VYKONANIA SERVISU 
MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ZÁKLADE DOHODY SO 
ZÁKAZNÍKOM

Sociálny pedagóg 
(1) Centrum pedagogicko-

psychologického 
poradenstva a 
prevencie, Dukelských 
hrdinov 44, 
Zvolen(Bočkayho 
námestie 10, Krupina, 
96301)

PhDr., Mgr. Beata Grassl  (tel.: 
+421455479590, e-mail: 
cpppapzv.ekonom@gmail.com)

25.2.2022 za mesiac (od 
976,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poradenská, preventívna a resocializačná 
činnosť v oblasti drogových závislosti, týrania, sexuálneho 
zneužívania, zanedbávania alebo šikanovania detí a dospelých osôb. 
Poskytovanie sociálnoprávneho poradenstva v rámci komplexných 
poradenských služieb. 
Poskytuje činnosť pod a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských 
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie § 2, ods. 1, v 
súlade s § 132 a 133 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
• realizuje sociálnu diagnostiku, diagnostiku sociálneho prostredia 
a poradenstvo 
• realizuje sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-
právnej služby 
• realizuje sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane 
predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského 
usmernenia 
• a iné
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Stavebný 
montážnik 
jednoduchých 
stavieb (20)

MUniversal 
s.r.o.(Merovská 274, 
Dudince, 96271)

Yaroslav  Martynovych  (, e-mail: 
muniversalsro@gmail.com)

11.8.2021 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Strojník (5) Agro Ladzany 
s.r.o.(Hontianske 
Nemce 234, Hontianske 
Nemce, 96265)

Ľudmila  Vicianová (tel.: 
+421917837551, +421917837551, 
e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
4,38)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 4 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Operátor stavebných strojov a 
mechanizmov riadi a vedie rôzne pracovné stroje a mechanizmy v 
stavebníctve.

Thajská masérka 
(1) Thai Health 

s.r.o.(Kúpe ná 107/, 
Dudince, 96271)

Marian Hromník  (tel.: 
+421904530548, e-mail: 
marian.hr@gmail.com)

16.2.2022 za mesiac (od 
750)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie rôznych druhov Thajskej 
masáže: Tradičná Thajská masáž, Thajská olejová masáž, Thajská 
masáž chodidiel, Thajská aromatická masáž, Thajská bylinná 
masáž

Traktorista (10) AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Bc. Mariana Hrnčiarová (tel.: 
+421918628790, +421918628790, 
e-mail: office@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.

Traktorista (10) AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Bc. Mariana Hrnčiarová (tel.: 
+421918628790, +421918628790, 
e-mail: office@agrospolhn.sk)

26.1.2022 za mesiac (od 
762)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.

Traktorista (15) EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Lucia Molnárová (tel.: 
+421905549650, +421905549650, 
e-mail: euroseb@euroseb.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.
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Traktorista (15) Starohorská vinárska 
spoločnosť, 
družstvo(Sebechleby 
418, Sebechleby, 96266)

Adrián Ďurica (tel.: 
+421908767937, +421908767937, 
e-mail: 
starohorska@starohorska.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.

Traktorista (20) AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Jana Füleová (tel.: 
+421918682380, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.

Traktorista (20) Agro Ladzany 
s.r.o.(Sebechleby 1, 
Sebechleby, 96266)

Juraj  Fejko (tel.: +421905861797, 
+421905861797, e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; TRAKTORISTA 
(POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A 
UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V 
POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S 
POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA 
PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, 
AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.

Učite  pre II. 
stupeň ZŠ  - 
Anglický jazyk 
(1)

Základná škola Eleny 
Maróthy 
Šoltésovej(ul.M.R.Štefá
nika 3, Krupina, 96301)

Mgr. Maroš Skopal (tel.: 
+421907852294, e-mail: 
riaditel@zskrupina.sk)

20.1.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite  II. stupňa ZŠ - anglický jazyk.

Vedúca smeny, 
operátorka 
výroby vína (2)

Château Krupina 
s.r.o.(Oslobodite ov , 
Krupina, 96301)

Ing. Štefan Trnka, riadite  (tel.: 
+421918829483)

7.12.2021 za mesiac (od 
623)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a spracovanie surovín na výrobu 

vína

Vodič MKD (100) AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana  Hvízdová  (, e-mail: 
uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
762)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave 
v rámci EÚ (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, 
Luxemburg...). Turnusy: 2 mesiace a 1 mesiac doma.
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Vodič MKD (2) Miloš Dedok - 
DEMITRANS(Majersk
ý rad 655/63, Krupina, 
96301)

Andrea Dedoková (tel.: 
+421908963067, +421908963067, 
e-mail: uctaren@demitrans.sk)

19.10.2021 za mesiac (od 
1000)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie kamiónu, preprava tovaru v rámci 
EU

Vodič MKD (80) EURO-SEB, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Lucia Molnárová  (, e-mail: 
euroseb@euroseb.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (80) Starohorská vinárska 
spoločnosť, 
družstvo(Sebechleby 
173, Sebechleby, 96266)

Adrián Ďurica  (, e-mail: 
starohorska@starohorska.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
762) Nižšie stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru v medzinárodnej doprave 
v rámci EÚ (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, 
Luxemburg...). Turnusy: 2 mesiace a 1 mesiac doma.

Vodič 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (5)

LZ ROAD s.r.o.(E. M. 
Šoltésovej 72/9, 
Krupina, 96301)

Rebeka Žilková (tel.: 
+421948271135, e-mail: 
lzroadsro@gmail.com)

28.9.2021 za mesiac (od 
739)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (9)

ANTON WAGNER 
s.r.o.(E. M. Šoltésovej 
0/72/9, Krupina, 96301)

Leonard Žilka (tel.: 
+421915419733, +421915419733, 
e-mail: 
wagnergroup.sk@gmail.com)

8.4.2021 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie nákladného motorového vozidla
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Zvárač (10) YMY s. r. 
o.(Kuzmányho 22, 
Krupina, 96301)

Mgr. Yaroslav Martynovych  (tel.: 
+421918926275, e-mail: 
ymyspolsro@gmail.com)

16.2.2022 za mesiac (od 
762)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie kovov v súlade s technickou 
dokumentáciou. 
Stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných postupov. 
Používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich 
správne nastavenie a používanie. 
Čistenie, leštenie a iné opracovávanie vykonaných zvarov. 
Kontrolovanie kvality zvarov . 
Ošetrovanie a udržiavanie technického vybavenia v prevádzkovom 
stave.

Zvárač (100) AGROSPOL 
Hontianske Nemce, 
družstvo(Hontianske 
Nemce , 96265)

Jana Füleová (tel.: 
+421915964233, +421915964233, 
e-mail: fuleova@agrospolhn.sk)

31.8.2021 za mesiac (od 
762) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou 
nádrží (ropa, nafta) v petrochemickom priemysle na Slovensku, 
Belgicku, Francúzsku a v Holandsku. Spoločnosť príjme zváračov 
CO2, elektróda, TIG - pod a potreby.  
-práca vo výškach  
-zváracie práce na 100% röntgen  
-nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti zváracieho 
technológa.  
Uchádzač musí spĺňať nami stanovené kritériá a to:  
-metóda zvárania 136 pozícia PF - materiál nerez a čierny materiál  
-metóda zvárania 111 pozícia PF

Zvárač (20) MUniversal 
s.r.o.(Merovská 274, 
Dudince, 96271)

Yaroslav  Martynovych  (, e-mail: 
muniversalsro@gmail.com)

30.8.2021 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zvárač (50) AGRO HN, 
s.r.o.(Sebechleby 418, 
Sebechleby, 96266)

Ivana Hvízdová (tel.: 
+421918682380, +421907555168, 
e-mail: uctovnik@agrohn.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
762) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť príjme zváračov CO2, 
elektróda, TIG - pod a potreby na stavby nádrží (ropa, nafta) v 
petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku, Holandsku a 
Francúzsku.  
-práca vo výškach  
-zváracie práce na 100% röntgen  
-nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti zváracieho 
technológa  
Uchádzač musí spĺňať nami stanovené kritériá a to:  
-metóda zvárania 136 pozícia PF - materiál nerez a čierny materiál  
-metóda zvárania 111 pozícia PF
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Zvárač (50) Agro Ladzany 
s.r.o.(Hontianske 
Nemce 234, Hontianske 
Nemce, 96265)

Juraj  Fejko (tel.: +421905861797, 
+421905861797, e-mail: 
vicianova@agroladzany.sk)

25.10.2021 za mesiac (od 
762) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Naša spoločnosť príjme zváračov CO2, 
elektróda, TIG - pod a potreby na stavby nádrží (ropa, nafta) v 
petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku, Holandsku a 
Francúzsku.  
- práca vo výškach  
- zváracie práce na 100% röntgen  
- nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti zváracieho 
technológa  
Uchádzač musí spĺňať nami stanovené kritéria a to:  
- metóda zvárania 136 pozícia PF - materiál nerez a čierny materiál  
- metóda zvárania 111 pozícia PF

Čalúnnik (10) LIND MOBLER 
SLOVAKIA, 
s.r.o.(Priemyselná 
2002/6, Krupina, 
96301)

Ing. Martina Belová (tel.: 
+421455550058, e-mail: 
kariera@lind-slovakia.sk)

10.8.2021 za hodinu (od 
4,7)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Čalúnenie sedacích súprav  
- Aplikácia  ušitých poťahov z textílií a kože na rôzne vopred 
pripravené povrchy za pomoci spôn, klinčekov, lepidla   
- Obliekanie sedákov, vankúšov, záhlavníkov a operadiel  
- Základné čalunnícke práce pod a zadania  
  
Práca na dve zmeny (ranná od 6.00h do 14.00h, poobedná od 
14.00h do 22.00h).

Čalúnnik (10) LIND MOBLER 
SLOVAKIA, 
s.r.o.
(Priemyselná 2002/6, 
Krupina, 96301)

Ing. Martina Belová  (tel.: 
+421455550058, e-mail: 
martina.belova@lind-slovakia.sk)

9.3.2022 za hodinu (od 
4,7)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.04.2022 ; - Čalúnenie sedacích súprav 

- Aplikácia ušitých poťahov z textílií a kože na rôzne vopred 
pripravené povrchy za pomoci spôn, klinčekov, lepidla 
- Obliekanie sedákov, vankúšov, záhlavníkov a operadiel 
- Základné čalunnícke práce pod a zadania 
 
Práca na dve zmeny (ranná od 6.00h do 14.00h, poobedná od 
14.00h do 22.00h). 

Čašník, čašníčka 
(1)

Royal Club 
s.r.o.(Obchodná 548/4, 
Krupina, 96301)

Kikinderová Kristína (tel.: 
+421915485545 )

18.1.2022 za mesiac (od 
580)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čašníč, čašníčka - obsluha, príprava 
nápojov

ŠIČKA/
KRAJČÍRKA 
(10)

LIND MOBLER 
SLOVAKIA, 
s.r.o.
(Priemyselná 2002/6, 
Krupina, 96301)

Ing. Martina Belová  (tel.: 
+421455550058, e-mail: 
martina.belova@lind-slovakia.sk)

9.3.2022 za hodinu (od 
4,3)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: 01.04.2022 ; - šitie látkových alebo kožených 
poťahov pre čalúnený nábytok na základe šijacích plánov 
 
Práca na 2 zmeny (ranná od 6.00h do 14.00h, poobedná od 14.00h 
do 22.00h)
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Šička/Krajčírka 
(10)

LIND MOBLER 
SLOVAKIA, 
s.r.o.(Priemyselná 
2002/6, Krupina, 
96301)

Ing. Martina Belová (tel.: 
+421455550058, e-mail: 
kariera@lind-slovakia.sk)

10.8.2021 za hodinu (od 
4,3)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Šitie látkových alebo kožených poťahov 
pre čalúnený nábytok na základe šijacích plánov.  
  
Práca na dve zmeny (ranná od 6.00h do 14.00h, poobedná od 
14.00h do 22.00h).

Šofér, strojník (1) VERÓNY OaS 
s.r.o.(Priemyselná 
936/3, Krupina, 96301)

Katarína Murínová (tel.: +421 45 
55 115 71, e-mail: 
personalistika@veronyoas.sk)

29.9.2021 za hodinu (od 
4,5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie stavebných strojov a 
mechanizmov  
Kontrolovanie technického stavu zverených stavebných strojov a 
mechanizmov  
Vykonávanie jednoduchých opráv a údržby zverených stavebných 
strojov a mechanizmov  
Čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných strojov a 
mechanizmov, vozidiel  
Riadenie osobného a nákladného motorového vozidla a ich 
používanie na prepravu osôb a tovaru  
Udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla v reprezentatívnom stave  
Nahlasovanie porúch a opotrebenia automobilu nadriadenému 
pracovníkovi  
Expedícia tovaru na stavby a manipulácia s tovarom.
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