
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Administratívny 
pracovník s 
ekonomickými 
znalosťami 
 (1)

ECOMP Slovakia, 
s.r.o. 
(Flámska 1, Martin, 
03601)

Mgr. Marián Remeň 
(tel.: +421908537454, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
remen@ecompslovakia.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.10.2014 
- vybavovanie objednávok, komunikácia so zákazníkom, objednávanie tovaru u 
dodávate ov, riešenie reklamácií, dopĺňanie a spravovanie produktov,  
- zodpovednosť a zabezpečenie plynulej komunikácie v rámci spoločnosti (pošta, e-
maily, interné doklady a podklady, vybavovanie korešpondencie a pod.),  
- vedenie skladového hospodárstva,  
- komunikatívnosť, samostatnosť, spo ahlivosť a príjemné vystupovanie, schopnosť 
riešenia viacerých úloh súbežne,  
- odolnosť voči stresu,  
- vykonanie určených obchodných cie ov a plánov spoločnosti,  
- príprava mzdových a účtovných podkladov pre účtovníčku.

Administratívny 
pracovník-
fakturant 
 (1)

CHYŽBET SK, s.r.o. 
(Budovate ská 1234, 
Turany, 03853)

Ing. Vladimir Krupa 
(tel.: +421911320843, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: krupa@chyzbet.sk) 

dohodou 
(  -  )

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

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: ihneď 
Vystavovanie faktúr administratívna praca

Asistent logistiky 
 (1)

Dong Jin Industrial 
Slovakia, s.r.o. 
(Pod Kanálom 364, 
Lipovec, 03861)

Milan Štilla 
(tel.: +421434223282, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: m.stilla@dongjin.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

príprava materiálu pre transport, kontrola nakládky a vykládky, príprava 
podkladov.

Barman - obsluha 
 (1)

Róbert Klužák 
(Konevova 3730, 
Martin, 03601)

Robert Kluzak 
(tel.: +421908276432, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
robertkluzak@gmail.com) 

 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

obsluha v bare

CNC frézar 
 (1) KnifeTec, s.r.o. 

(Na Bystričku 14, 
Martin, 03601)

p. Ondr a, vedúci výroby 
(tel.: 043/4300531, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: knifetec@knifetec.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
vytváranie pracovných postupov a noriem, programovanie CNC strojov  
ovládanie programu heidenhain
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CNC frézar 
 (1) KraussMaffei 

Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Ing. Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.10.2014 
Z dôvodu rozvoja spoločnosti naďalej h adáme šikovných frézarov do kusovej 
strojárskej výroby.  
  
- Výroba dielov v kusovej a malosériovej výrobe  
- Čítanie výkresov a sprievodných kariet zákazky  
- Obsluha CNC frézovacích strojov pomocou ovládacieho panela (Heidenhain, 
Sinumerik, Bosch))  
- Upínanie dielov pod a nastavovacích plánov   
- Osadenie nosičov nástrojov do zásobníka stroja   
- Kontrola program a jeho prípadná úprava   
- Zmena údajov geometrie nástrojov a technológie programu  
- Zabezpečenie kvality počas výrobného procesu

CNC frézar 
 (2) TEAM INDUSTRIES, 

s.r.o. 
(Vaňovská 1189, 
Turany, 03853)

Mgr. Ľudmila Rimská 
(tel.: +421, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
ludmila.rimska@teamindustries.s
k) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
- Obsluha a zoradenie stoja – fréza/horizontka, výmena nástrojov,  
- Jednoduché úpravy a ladenie programov,  
- Definovanie korekcií,  
- Úprava a definovanie rezných podmienok.

CNC sústružník 
 (2) KraussMaffei 

Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Ing. Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

dohodou 
(  -  )

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

Dátum nástupu: 01.10.2014 
Rozširujeme oddelenie kovoobrábania a ponúkame vám jedinečnú príležitosť 
pracovať práve pre nás!  
  
- Čítanie výkresov a sprievodných kariet zákazky  
- Obsluha CNC sústruhov pomocou ovládacieho panela  
- Osadenie nosičov nástrojov   
- Zmena údajov geometrie a technológie pri prvých spusteniach programu  
- Zabezpečenie kvality počas výrobného procesu, indikácie chýb obrábania a 
materiálových chýb  
- Načítanie CNC údajov, korektúry nástrojov pod a sprievodnej karty zákazky
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DTP operátor 
 (1)

ALUPRINT, s.r.o. 
(Dielenská Kružná 24, 
Vrútky, 03861)

Ing. Miriam Chmúrna 
(tel.: +421905291553, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
miriam.chmurna@aluprint.sk) 

dohodou 
(  -  )

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: ihneď 
Obsluha plotra a digitálnej tlačiarne.  
Vyhotovuje ručnú aj elektronickú montáž na základe technologickej karty.  
Vyhotovuje ofsetové platne.  
Vyhotovuje montáž FTP platní.  
�

Elektrokonštrukt
ér 
 (2)

KraussMaffei 
Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Ing. Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: 01.10.2014 
- navrhovanie funkčných elektrických schém pre stroje  
- h adanie nových technických riešení  
- konštrukcia elektrorozvádzačov, technické riešenia, návrh schém   
- riadenia, podpora pre výrobu  
- komunikácia s ostatnými oddeleniami v Nemecku

Elektromechanik 
 (1) MACHINTEC Trade, 

s.r.o. 
(Čsl. armády 3/10223, 
Martin, 03601)

Jozef Bučko 
(tel.: +421914345247, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
bucko@machintectrade.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: ihneď 
Vykonáva montáž elektrotechnickej časti jednotlivých výrobkov a prevádza 
funkčné skúšky.   
Pracuje s kovovými dielcami, elektroinštalačným materiálom, kabelážou, 
spojovacím materiálom.   
Používa ručné zámočnícke, elektrické a vzduchové náradie.
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Elektrotechnik - 
kontrolór kvality 
 (2)

KraussMaffei 
Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

 
(  -  ) Stredné odborné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
Z dôvodu rozširovania oddelenia vám ponúkame jedinečnú príležitosť zamestnať sa 
ako elektrotechnik v našej spoločnosti.  
- vizuálna kontrola skrine (vyhotovenie, kvalita)  
- multifunkčný test zariadenia, vyhodnotenia a zabezpečenie odstránenia závad v 
zapojení  
- kontrola nastavenia predpísaných hodnôt inštalovaných komponentov pod a 
technickej dokumentácie  
- kontrola správneho zapojenia pomocou skúšacieho programu  
- kontrola správnej funkčnosti jednotlivých súčiastok   
- riešenie problémov v technickej dokumentácii (konštrukcia, AV, HW – hotline 
Mníchov)  
- riešenie problémov s logistikou   
- kontrola predpísaných hodnôt nastavenia SW (komunikácia so SW hotline 
Mníchov)  
- vyhodnotenie zistených závad   
- riešenie zistených nedostatkov s oddelením Software (DE/SK)  
- vyhotovenie a zápis protokolov o vykonaných skúškach na zariadení v súčinnosti s 
platnými právnymi predpismi a smernicami firmy  
- príprava skrine na finálne zapojenie  
- údržba zariadení pre meranie a zariadenia pre simuláciu a testovanie  
- nevyhnutná požiadavka: osvedčenie pod a paragrafu 22 alebo 23 (vyhláška č. 
508/2009 Z.z.)

Horizontkár 
CNC 
 (1)

ZTS TESS VOS, 
akciová spoločnosť 
(Kračiny 3, Martin, 
03601)

Ing. Zuzana Višňovcová 
(tel.: +421434211920, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: fu@zts-vos.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
práca na obrábacom stroji horizontka WHN 13 CNC,systém HEIDENHEIM, 
čítanie výkresovej dokumentácie, samostatná tvorba programu a nastavenie stroja, 
obsluha stroja, kontrola výrobku.

Horizontkár 
klasický 
 (1)

ZTS TESS VOS, 
akciová spoločnosť 
(Kračiny 3, Martin, 
03601)

Ing. Zuzana Višňovcová 
(tel.: +421434211920, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: fu@zts-vos.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
čítanie výkresovej dokumentácie, nastavenie stroja, opracovanie výrobku, kontrola.
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I.strojmajster 
tlače - ofset 
 (1)

ALUPRINT, s.r.o. 
(Dielenská Kružná 24, 
Vrútky, 03861)

Ing. Miriam Chmúrna 
(tel.: +421905291553, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
miriam.chmurna@aluprint.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
Zabezpečuje tlač pod a farebnej predlohy a pracovných postupov a pokynov v  
technologickej karte.   
 Vykonáva nastavenie tlačového stroja Heidelberg pod a technologického predpisu.   
Zodpovedá za prácu druhého strojmajstra.

Junior 
konštruktér 
 (1)

TEAM INDUSTRIES, 
s.r.o. 
(Vaňovská 1189, 
Turany, 03853)

Mgr. Ľudmila Rimská 
(tel.: +421, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
ludmila.rimska@teamindustries.s
k) 

 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď 
- Konštrukčné spracovanie zadaní (požiadaviek výrobných, zákazníckych a 
ostatných požiadaviek spoločnosti).  
- Konštrukčné spracovanie požiadaviek v 2D-CAD a v 3D-Creo 2 s finálnou 
výstupnou dokumentáciou pod a interných štandardov spoločnosti.  
- Navrhovanie a presadzovanie dostupných a ekonomických riešení.   
- Konštrukcia prípravkov pre všetky interné technológie a potreby výroby.  
- Riešenie zmenových konaní a reklamácii.  
- Administrácia výkresovej dokumentácie.  
- Aktívna práca v systéme správy dát.

Konštruktér 
hydraulikár - 
vývoj/zákazková 
konštrukcia 
 (5)

KraussMaffei 
Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.10.2014 
- koncepcia a konštrukcia mechanických skupín ako aj kompletných špeciálnych 
strojov  
- h adanie riešení technických problémov  
- klasifikácia technických riešení  
- blízka komunikácia s oddeleniami zúčastňujúcimi sa procesu vývoja/zákazky  
- štandardizácia výrobkov  
- optimalizácia prototypov a ich zavedenie do série

Konštruktér, 
strojný inžinier 
 (3)

ESCAD Slovakia, s.r.o. 
(Červenej armády 1, 
Martin, 03601)

Lubica Leo 
(tel.: +421915875700, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: lubica.leo@escad.de) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

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

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď 
Samostatné konštrukčné práce a tvorba technickej dokumentácie pre výrobné 
zariadenia v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu (3D, CATIA V5).
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Krajčírka 
 (1)

Miroslav Remeník - 
REMIX 
(Komenského 19, 
Martin, 03601)

Miroslav Remeník 
(tel.: +421905719332, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: remix.mt@centrum.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
Výroba detského oblečenia

Kuchár - pizzér 
 (1)

TUSI s.r.o. 
(Jilemnického  4, 
Martin, 03601)

Igor Michlovič 
(tel.: +421918601283, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: martin@pizzatusi.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď 
Príprava jedál a pizze.

Kuchár/ka 
 (1)

KOTEZA, s.r.o. 
(Švermova 3474/2, 
Vrútky, 03861)

Ing. Erika Jančovičová 
(tel.: +421911421123, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: 0434286071,  
 e-mail: info@koras.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

Príprava raňajok v penzióne, príprava stravy pri spoločenských akciách, v prípade 
potreby miesto výkonu práce Žilina.

Kuchár/ka 
 (1)

TRADIMEX, spol. s 
r.o. 
(Kollárova  85/A, 
Martin, 03601)

Elena Kálusová 
(tel.: +421484161174, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: 0484161175,  
 e-mail: tradimex3@mail.t-
com.sk) 

za mesiac 
(480 - 510)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
príprava jedál pod a výrobného výkazu, výdaj jedál a expedícia jedál pod a rozpisu, 
upratanie pracovných plôch po ukončení práce, dodržiavanie všetkých hygienických 
zásad HACCP.

Kuchár/ka  
 (1) D. L. D. gastro group, 

s.r.o. 
(Čachovský rad 1 
296/26, Vrútky, 03861)

Daniel Húšťa 
(tel.: +4219076434090, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
dldgastrogroup@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
Príprava jednoduchých jedál, múčnych jedál /denné menu/   
a príprava jedál na objednávku.

Kvetinárka - 
aranžérka 
 (1)

Róbert Klužák 
(Dubravca  3, Martin, 
03601)

Robert Kluzak 
(tel.: +421908276432, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
robertkluzak@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

aranžovanie a predaj kvetov.

Lakovač - 
prášková lakovňa 
 (1)

TEAM INDUSTRIES, 
s.r.o. 
(Vaňovská 1189, 
Turany, 03853)

Mgr. Ľudmila Rimská 
(tel.: +421918423991, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
ludmila.rimska@teamindustries.s
k) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
Príprava výrobkov pred lakovaním.  
Práškové lakovanie strojárenských dielcov .  
Kontrola kvality nalakovaných komponentov.  
Zaskladňovanie hotových výrobkov.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Lekár 
zdravotníckeho 
zariadenia 
 (1)

Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody pre 
mladistvých v 
Sučanoch 
(Družstevná 2, Sučany, 
03852)

Ing. Zuzana  Štúriková 
(tel.: +421432832160, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: 0434222586,  
 e-mail: sturikovaz@zvjs.sk) 

za mesiac 
(1109 - 1719) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: ihneď 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti odsúdeným a príslušníkom.

Montážny 
pracovník 
interiérového 
nábytku 
 (1)

Eva Šutaríková - 
INTERIER DESIGN 
(Palackého 2, Vrútky, 
03861)

Anton  Šutarík 
(tel.: 0908964292, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
asistent@interierdesign.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď 
Montážne práce interiérov

Mäsiar - 
predavač 
 (2)

NOVÁK mäso - 
údeniny s.r.o. 
(Nadi Hejnej 1, Martin, 
03601)

Anna Barosincova 
(tel.: +421917433726, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
hbarosincova@zoznam.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

rozrabka brav.predkov.kurcat

Obchodník/
predavač 
 (2)

WEI WEI, spol. s r.o. 
(Jilemnického 
10809/63A, Martin 
63A, Martin, 03601)

Bc. wei luo 
(tel.: +421903702889, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: luoise@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Základné 
vzdelanie aspoň 3 

mesiace
Dátum nástupu: ihneď 
- Obsluha zákazníka, zabezpečovanie spokojnosti zákazníka,   
- kvality obsluhy na predajni,     
- poradenstvo zákazníkom    
- Doplňovanie a presun tovaru  
- Kontrola cenoviek, regálových etikiet a popiskov  
- Chráni tovar pred odcudzením,  
- udržiavanie poriadku

Obchodný 
referent 
 (1)

ZTS TESS VOS, 
akciová spoločnosť 
(Kračiny 3, Martin, 
03601)

Ing. Zuzana Višňovcová 
(tel.: +421434211920, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: fu@zts-vos.sk) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: ihneď 
komunikácia so zahraničnými zákazníkmi slovom aj písmom, uzavieranie zákaziek, 
riešenie rozporov, vyh adávanie nových odberate ov,...

Obchodný 
referent - 
fakturant 
 (1)

K & K EXPORT - 
IMPORT, s.r.o. 
(Čsl. armády 5752/1, 
Martin, 03601)

Ing. Kornélia Krivdová 
(tel.: +421905642803, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: krivdova@kkalkohol.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: ihneď 
Vystavovanie fakturačných dokladov a práca s ERP. Komunikácia s obchodnými 
partnermi. Objednávanie, príjem a výdaj tovaru. Sledovanie poh adávok a stavu 
zásob v sklade. Vedenie skladovej evidencie. Kalkulácie cien tovaru.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Obchodný 
zástupca pre 
oblasť 
odškodnenia 
 (10)

TAAK s. r. o. 
(Martin  -, Martin, 
03601)

Tomáš Krukó 
(tel.: +421905575232, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: t.kruko@taak.sk) 

dohodou 
(  -  )

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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
- komunikácia a uzatváranie zmlúv s poškodenými pri dopravných nehodách  
- správa interných dokumentov spoločnosti  
- udržiavanie kontaktu s klientmi

Obrábač kovov 
 (6)

VIENA 
INTERNATIONAL, 
s.r.o. 
(Kráčiny 2, Martin, 
03601)

Viliam Kováč 
(tel.: +421434200104, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: +421434200350,  
 e-mail: kovac@viena.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
obrábanie kovov

Obuvník, 
opravár 
 (1)

JRK SERVIS s.r.o. 
(Pltníky 2, Martin, 
03601)

Mgr. Jozef Kavecký 
(tel.: +421949472819, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
jozef.kavecky@gmail.com) 

za mesiac 
(800 - 1300)

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

Dátum nástupu: ihneď 

Operátor 
 (25)

Dong Jin Industrial 
Slovakia, s.r.o. 
(Pod Kanálom 364, 
Lipovec, 03861)

Milan Štilla 
(tel.: +421434223282, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: m.stilla@dongjin.sk) 

dohodou 
(  -  )

Základné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
obsluha zváracích automatov

Operátor / 
Operátorka šitia 
 (30)

TRIM LEADER, a.s. 
(Košťany nad Turcom 
337, Košťany nad 
Turcom, 03841)

Martina Stašová 
(tel.: +421917821962, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: praca.martin@jci.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
• Strojové šitie originálnych textilných a kožených autopoťahov  
• Dodržiavanie noriem v predpísanej kvalite  
• Dodržiavanie technologických postupov  
• Vykonávanie samokontroly ušitých dielov, vyraďovanie nevhodných výrobkov z 
výrobného procesu

Operátor CNC - 
obrábač kovov 
 (5)

MAR SK, s.r.o. 
(Hlavná 1940, Sučany, 
03852)

Mgr. Silvia Koldová 
(tel.: +421434260416, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: silvia.koldova@marsk.sk) 

 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

vykonávanie činností spojených s obsluhou CNC pod a výkresovej dokumentácie

Operátor 
stavebných 
strojov  
 (1)

CHYŽBET SK, s.r.o. 
(Budovate ská 1234, 
Turany, 03853)

Ing. Vladimir Krupa 
(tel.: +421911320843, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: krupa@chyzbet.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď 
Operátor stavebných strojov

Operátor 
výroby / 
montážny 
pracovník 
 (20)

T E M P O spol. s r.o. 
(Priemyselná 1, 
Martin, 03601)

Ing. Zuzana Lešková 
(tel.: +421905657319, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@temposro.eu) 

za mesiac 
(686 -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

-  výroba komponentov do automobilov
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Pracovník 
bezpečnostnej 
služby 
 (1)

7xx, s. r. o. 
(Gogo ova 3, Martin, 
03601)

Ing. Alexandra Mikulová 
(tel.: +421915043708, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
mikulova.7xx@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: 01.10.2014 

Pracovník 
bezpečnostnej 
služby 
 (2)

7xx, s. r. o. 
(Gogo ova 3, Martin, 
03601)

Ing. Alexandra Mikulová 
(tel.: +421915043708, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
mikulova.7xx@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: 01.10.2014 

Pracovník 
mechanickej 
skúšobne - 
obrábač kovov 
 (1)

WMJ company, spol s 
r.o. 
(Robotnícka 14, 
Martin, 03601)

Andrea Michalková 
(tel.: +0434243121, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: michalkova@wmj.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

zoraďuje, nastavuje a udržuje používané skúšobné a obrábacie zariadenia a 
príslušenstvo, zodpovedá za vykonávanie mechanických skúšok pod a stanovených 
noriem a ich záznam, zodpovedá za výrobu súčiastok, skúšobných telies z kovu 
alebo iných materiálov obrábaním niektorým z nasledovných spôsobov: rezaním, 
sústružením, vŕtaním, frézovaním, brúsením, zodpovedá za správne uloženie, 
triedenie a označenie materiálov v mechanickej skúšobni, zodpovedá za archív 
príslušných protokolov o výsledkoch skúšok a kópie podkladov sprievodnej 
dokumentácie, vykonanie pomocných a manipulačných prác.

Predavač-
pokladník 
Vrútky 
 (2)

CBA Slovakia, a.s. 
(Cyrila a Metoda 
3411/11 3411/11, 
Vrútky, 03861)

Miriama Pečková 
(tel.: +421903283680, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 5072@cbaslovakia.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: ihneď 
• Vedenie pokladne  (blokovanie, manipulácia s peniazmi)  
• Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod  hotovosti  
• Starostlivosť o zverený úsek tovarov  
• Kontrola doby spotreby na tovare  
• Kontrola správnosti cenoviek  
• Starostlivosť o zákazníka  
• Ochrana majetkových hodnôt

Realitný maklér 
 (3)

JMB, s.r.o. 
(SNP 2, Martin, 03601)

Ján Bušfy 
(tel.: +421917416820, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: busfy@stonline.sk) 

za mesiac 
(352 -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 

Realitný maklér  
 (2)

V & W s.r.o. 
(Vajanského námestie 
2, Martin, 03601)

Jaroslav Rajčan 
(tel.: +421917376597, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: rajcan@realityvajda.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
Starostlivosť o klientov, vyh adávanie nových klientov, telefonické a osobné 
stretnutia, nahadzovanie nehnute ností do systému.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Sales Manager 
 (1)

ECOMP Slovakia, 
s.r.o. 
(Flámska 1, Martin, 
03601)

Mgr. Marián Remeň 
(tel.: +421908537454, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
remen@ecompslovakia.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: 01.10.2014 
- vyh adávanie nových klientov  
- komunikácia s existujúcimi klientmi  
- copywriting na stránky  
- spravovať sociálne siete našich eshopov a klientskych stránok  
- tvorba textov/príprava podkladov na emailové kampane  
- základné úpravy obrázkov  
- príprava ponúk a vyh adávanie obchodných príležitostí  
- testovanie aplikácii

Senior 
konštruktér 
 (1)

TEAM INDUSTRIES, 
s.r.o. 
(Vaňovská 1189, 
Turany, 03853)

Mgr. Ľudmila Rimská 
(tel.: +421, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
ludmila.rimska@teamindustries.s
k) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
- Samostatné konštrukčné spracovanie zadaní (požiadaviek výrobných, 
zákazníckych a ostatných požiadaviek spoločnosti)  
- Konštrukčné spracovanie požiadaviek v 2D-CAD a v 3D-Creo 2 s finálnou 
výstupnou dokumentáciou pod a interných štandardov spoločnosti  
- Navrhovanie a presadzovanie dostupných a ekonomických riešení   
- Konštrukcia prípravkov pre všetky interné technológie a potreby výroby  
- Riešenie zmenových konaní a reklamácii  
- Administrácia výkresovej dokumentácie  
- Aktívna práca v systéme správy dát

Sestra 
 (2) Psychiatrická liečebňa 

Sučany 
(Hradiská 20, Sučany, 
03852)

Viera Jarošová 
(tel.: +421434293775, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: 0434293389,  
 e-mail: pam@plsucany.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: ihneď 
Zdravotná sestra pri lôžku.

Strážnik (SBS) v 
Martine 
 (1)

ABAS SR Management 
(Obchodné centrum 
Turiec 1, Martin, 
03601)

Matej Ďurica 
(tel.: +421910835214, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: matej.durica@abasco.sk) 

 
(  -  )

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

Prijmeme s nástupom ihneď pracovníka SBS/ Strážnika v meste Martin. Potrebný je 
platný preukaz odbornej spôsobilosti.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Technológ - 
normovač 
 (1)

VIENA 
INTERNATIONAL, 
s.r.o. 
(Kráčiny 2, Martin, 
03601)

Viliam Kováč 
(tel.: +421434200104, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: +421434200350,  
 e-mail: kovac@viena.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
Príprava cenovej kalkulácie a  podkladov na nákup materiálu.  
Stanovenie normy spotreby času.  
Vytváranie typových technologických postupov.  
Zefektívňovanie výrobných  procesov.  
Podie anie sa na práci realizačných tímov.

Technológ 
pieskov, laborant 
 (1)

WMJ company, spol s 
r.o. 
(Robotnícka 14, 
Martin, 03601)

Andrea Michalková 
(tel.: +0434243121, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: michalkova@wmj.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: ihneď 
skúšanie jadrových, formovacích zmesí a náterov, spektrometrické skúšanie kovov, 
vstupná kontrola materiálov, vypracovanie technologických postupov, pracovných 
postupov, overenie a schva ovanie nových materiálov do výroby, vykonávanie 
odborných skúšok technického stavu používaného náradia, prístrojov a zariadení, 
vyhodnocovanie skúšok a prijímanie opatrení, poskytovanie odborných posudkov 
pri dodávate ských odberate ských a iných reklamáciách, vedenie a kontrolovanie 
technickej dokumentácie, zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie ISO 9001 a 
ISO 14001.

Umývač 
motorového 
vozidla 
 (1)

Jana Beharková 
(Sucháčkova 4408/7, 
Martin, 03601)

Jana Beharková 
(tel.: +421908910324, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: janabeharkova@azet.sk) 

za mesiac 
(450 - 600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

umývač motorových vozidiel

Vedúca predajne 
 (1)

NOVÁK mäso - 
údeniny s.r.o. 
(Nadi Hejnej 1, Martin, 
03601)

Anna Barosincova 
(tel.: +421917433726, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
hbarosincova@zoznam.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: ihneď 

• vedenie predajne,  
• objednávky,   
• účasť na predaji s registračnou pokladňou,  
• ostatné podrobnosti pri osobnom pohovore.

Výrobný 
kontrolór 
 (1)

WMJ company, spol s 
r.o. 
(Robotnícka 14, 
Martin, 03601)

Andrea Michalková 
(tel.: +0434243121, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: michalkova@wmj.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: ihneď 
- vykonáva kontrolu výrobných operácií pod a technologickej dokumentácie a v 
súlade s platnou výkresovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavania 
technologickej disciplíny na pracovisku, upozorňuje na jej porušovanie a na 
nedostatky, uplatňuje požiadavky na laboratórne skúšky a merania, kontroluje 
správnosť práce robotníka, vyhodnocovanie skúšok a prijímanie opatrení, 
vykonanie predpísaných kontrol a ich záznam
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Zvárač - údržbár 
 (1)

CHYŽBET SK, s.r.o. 
(Budovate ská 1234, 
Turany, 03853)

Ing. Vladimir Krupa 
(tel.: +421911320843, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: krupa@chyzbet.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
prevádzkový zamočník

Zvárač CO2 
 (1)

ZTS TESS VOS, 
akciová spoločnosť 
(Kračiny 3, Martin, 
03601)

Ing. Zuzana Višňovcová 
(tel.: +421434211920, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: fu@zts-vos.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
čítanie výkresovej dokumentácie, zváranie CO2, kontrola operácie.

administratívny 
pracovník - 
fakturant 
 (1)

CHYŽBET SK, s.r.o. 
(Budovate ská 1234, 
Turany, 03853)

Ing, Vladimír Krupa, vedúci 
organizačnej jednotky 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421911320843,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: info@chyzbet.sk) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: ihneď 
vystavovanie faktúr a administratívne práce

aplikačný 
programátor 
 (1)

DASS, s.r.o. 
(Robotnícka 1E/7030, 
Martin 1, 03601)

Ing. Elena Holigová, kobnate  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905466699,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: holigova@dass.sk) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

6 alebo 
viac rokov Dátum nástupu: ihneď 

programovanie databázových a iných programov, programovanie priemyselných 
zberníc a robotických priemyselných zariadení, správa vnútropodnikovej siete, 
podie anie sa na rozšírení obchodnej činnosti na Po ský, Bieloruský a Ruský trh

automechanik 
 (1)

Pneumarket Kotva, 
s.r.o. 
(Priekopská 3714/120, 
Martin, 03608)

Viktor Koleň, konate  
(tel.: 043/4282174, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: kotvamt@stonline.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
oprava cestných motorových vozidiel

automechanik 
 (3)

DOPRAVEX S.R.O. 
(Príbovce , 03842)

Tibor Dubovec 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421915668161,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: dopravex@dopravex.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
oprava strojov a nákladných automobilov  
VP "B"

elektrokonštrukté
r 
 (2)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
projektovanie nových železničných ko ajových vozidiel najmä motorových jednotiek 
a osobných vozňov  
ovládanie CAD systému - CATIA, v prípade záujmu zašlite žiadosť o prijatie do 
zamestnania s uvedením vzdelania a priebehu praxe.  
Termín vstupného pohovoru pre vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady bude včas oznámený
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

elektromechanik 
 (5)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
  
inštalácie elektrických rozvodov a ostatné elektrikárske práce pri výrobe nových 
železničných ko ajových vozidiel pod a technickej dokumentácie  
kvalifikáciu požadujeme preukázať dokladmi o vzdelaní, vysoká odborná manuálna 
zručnosť, preukázať zdravotnú spôsobilosť na výkon prác, samostatnosť, 
zodpovednosť

florista/ka 
 (1)

FORMIS, v.o.s. 
(Jilemnického 4, 
Martin, 03601)

Ing. Ján Lutišan, konate  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905605211,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: jan@lutisan.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
viazanie kytíc, aranžovanie, predaj

frézar 
 (2)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  )

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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
práca na všetkých typoch fréz vrátane prípravných činností  
kvalifikáciu požadujeme preukázať dokladmi o vzdelaní, znalosť čítania technickej 
dokumentácie, schopnosť samostatne pracovať pod a výkresovej dokumentácie, 
samostatnosť, zodpovednosť, preukázanie spôsobilosti na výkon prác

kuchár-čašník 
 (2)

Radomil Žingor 
(Belá-Dulice 96, 03811)

Radomil Žingor 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905458894,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: neuviedol) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: ihneď 
príprava jedál   
obsluha personálu

mechanik a 
opravár 
ko ajových 
vozidiel 
 (1)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár, 
person.riadite  
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
oprava a výroba mechanických častí ko ajových vozidiel, vykonávanie údržby, 
demontáže, rozoberania, prípadne výmeny všetkých hlavných, pomocných 
komponentov (osobné vozne a motorové jednotky), schopnosť samostatne pracovať 
pod a výkresovej dokumentácie  
VPM vytvorené s príspevkom ÚPSVaR NP XXI/A podpora zamestnávania mladých 
UoZ do 29 rokov veku včetne s dobou evidencie minimálne 1 mesiac

mechanik a 
opravár 
ko ajových 
vozidiel 
 (15)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  )

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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
montáž mechanických častí pri výrobe nových železničných ko ajových vozidiel 
pod a technickej dokumentácie, výroba komponentov pre ko ajové vozidlá  
schopnosť samostatne pracovať pod a výkresovej dokumentácie, požadujeme 
preukázať zdravotnú spôsobilosť na výkon prác, samostatnosť, zodpovednosť
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

montáž výťahov 
 (1)

Tibor Dobrovolný 
(Viliama Žingora 58, 
03601)

Dobrovolný Tibor 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421908236340,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: martinacik@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
montáž výťahov

montážny 
pracovník v 
stavebníctve, 
vodič 
 (1)

SPORT SERVICE, 
s.r.o. 
(Diaková 103, Diaková, 
03802)

Zdenka Hromníková 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421908230591,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: office1@sportservice.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
montážne práce, stavebné práce, práca na stavebných strojoch Kubota, vodič 
nákladného auta

odborný manažér 
 (1) Unicorn extra s.r.o. 

(Gogo ova 3937/2, 
Martin, 03601)

MUDr. Mazyar FANI, konate  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421908474618,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: mazyarfani@yahoo.com) 

za mesiac 
(352 -  )

Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
administratívna činnosť, práca s klientom, zabezpečovanie exportu a importu 
tovaru do krajín EÚ a mimo EÚ. Managment práce so zákazníkmi. Aktívna znalosť 
AJ, perzského jazyka, vedenie dokuemntácie, práca s PC

opatrovate /ka - 
zdravotný 
asistent 
 (1)

Stredisko Evanjelickej 
Diakonie, Diakonické 
centrum Sučany 
(Partizánska 25, 
Sučany, 03852)

Bc. Lenka Taškárová, riadite ka 
(tel.: 043/4241900, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: diakoniasucany@mail.t-
com.sk) 

za mesiac 
(410 - 480)

Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
starostlivosť o seniorov v zariadení, pomoc pri kúpaní, kŕmení, opatrovaní počas 
dňa, pomoc pri osbnej hygiene, doprovod k lekárovi, pomoc pri sebaobslužných 
činnostiach  

pedagogický 
zamestnanec vo 
výtvarnom 
odbore 
 (2)

Súkromná základná 
umelecká škola 
(Martin , Martin, 
03601)

Mgr. Martina Dúhová, 
koordinátor SZUŠ 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421918707106,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: szus@dotyk.eu) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
pedagogický pracovník vo výtvarnom odbore

predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
 (1)

MAKOVEC, s.r.o. 
(Dúbravca OD 
Kaufland, Martin, 
03601)

Dagmar Skirkaničová, vedúca 
(tel.: 043/4288372, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: neuviedol) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: 01.10.2014 
predaj mäsa a mäsových výrobkov v prevádzke KAUFLAND - Košúty
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

referent 
Mestského 
kamerového 
systému 
 (3)

Mesto Martin 
(J. Lettricha 5, Martin, 
03601)

Mgr. Igor Húska, náčelník MP 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421917990631,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: neuviedol) 

za mesiac 
(352 - 600)

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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
priebežne sledovanie monitorov bezpečnostných kamier a v prípade podozrenia 
narušenia verejného poriadku, spáchania trestného činu alebo priestupku 
informovanie operátora OS MsP  
VPM vytvorené s príspevkom ÚPSVaR, určené len pre osoby so ZPS - chránené 
pracovisko

regionálny 
obchodný 
zástupca 
 (5)

KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group 
(Francisciho 6, Martin, 
03601)

Mgr. Juraj Kvas 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905974210, 
+421908280944,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: kvas@kpas.sk) 

za mesiac 
(420 -  ) Stredné odborné 

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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
aktívne oslovovanie klientov a starostlivosť a servis, poskytovanie finančného 
poradenstva, poisťovníctvo

stolár 
 (3)

Umelecké remeslá - 
stolárstvo, spol. s r.o. 
(Kláštor pod Znievom, 
Kláštor pod Znievom, 
03843)

Ing. Milan Chalmovský, konate  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905274505,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
milan.klastor@gmail.com) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
atypická stolárska výroba, zariaďovanie interiérov, práca s modernou stolárskou 
technológiou

strojník pásového 
bágra a 
nakladača, 
strojník drviča 
 (2)

DOPRAVEX S.R.O. 
(Príbovce , 03842) Peter Fekeč, vedúci dopravy 

(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421915870839,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: dopravex@dopravex.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
nakladanie a drvenie kameniva v lome  
platný strojnícky preukaz, vodičskié oprávnenie skupiny "C"

strojník vŕtacieho 
zariadenia 
BÖHLER do 
lomu 
 (1)

DOPRAVEX S.R.O. 
(Príbovce 175/, 
Príbovce, 03842)

Ing. Havetta 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421917861944,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: dopravex@dopravex.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
práca na vrtacom zariadení typu BÖHLER TC v lome
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

strojársky 
konštruktér 
 (1)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
konštrukcia železničných ko ajových vozidiel najmä motorových jednotiek, 
osobných vozňov  
ovládanie CAD systému - CATIA  
záujemci posielajte žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením vzdelania a 
priebehu praxe, termín vstupného pohovoru pre vybratých uchádzačov, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné predpoklady bude včas oznámený

technológ 
 (4)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  ) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

6 alebo 
viac rokov Dátum nástupu: ihneď 

spracovávanie technologickej dokumentácie pre výrobu, opravy železničných 
ko ajových vozidiel (motorových jednotiek, lokomotív, osobných vozňov) a 
strojárskej výroby

technológ - 
normovač 
 (1)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

  
(tel.: neuviedol, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  ) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
tvorba technicko-hospodárskych noriem a normatív  
záujemci poslať žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením vzdelania a priebehu 
praxe. Termín vstupného pohovoru pre vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady bude včas oznámený.

vedúci 
obchodného 
útvaru - 
obchodný 
manažér 
 (1)

RL Trading s.r.o. 
(Puškinova, 4616/1, 
03601, Martin, Martin)

René Lis 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421905737777,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: info@renelis.sk) 

za mesiac 
(700 - 750) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: ihneď 
vedúci obchodného útvaru- obchodný manažér, sprostredkovanie obchodu v 
krajinách EÚ, Číne Spojených emirátov

vodič skupiny 
C,E + ťahače 
 (2)

DOPRAVEX S.R.O. 
(Príbovce , 03842)

Tibor Dubovec 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421915668161,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: dopravex@dopravex.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: ihneď 
vývoz kameniva z lomu na stavby  
platný vodičský preukaz skupiny C, psychotesty, všetky potrebné doklady na 
vykonávanie činnosti, vodičský preukaz skupiny "C" a  na ťahače, kvalifikovaná 
karta vodiča

zvárač kovov - 
štátna skúška 
 (12)

ŽOS Vrútky a.s. 
(Dielenská Kružná 2, 
Vrútky, 03861)

Mgr. Ctibor Jančár 
(tel.: 043/4205185,197, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: personalne@zos-
vrutky.sk) 

dohodou 
(  -  )

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
štandardné vykonávanie zváračských prác pod a výkresovej dokumentácie pri 
výrobe ko ajových vozidiel (osobné vozne a motorové jednotky)  
odborná spôsobilosť v zmysle EN 287-1 pre metódu zvárania 135, kvalifikáciu 
požadujeme preukázať dokladmi o vzdelaní a platnými certifikátmi, schopnosť 
samostatne pracovať pod a výkresovej dokumentácie. Zdravotná spôsobilosť na 
výkon prác, osobné predpoklady, samostatnosť, zodpovednosť
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Údržbár 
 (1)

Dong Jin Industrial 
Slovakia, s.r.o. 
(Pod Kanálom 364, 
Lipovec, 03861)

Milan Štilla 
(tel.: +421434223282, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: m.stilla@dongjin.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
údržba strojov a zariadení a budov

Údržbár / 
nastavovač 
zváracích 
automatov 
 (5)

Dong Jin Industrial 
Slovakia, s.r.o. 
(Pod Kanálom 364, 
Lipovec, 03861)

Milan Štilla 
(tel.: +421434223282, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: m.stilla@dongjin.sk) 

dohodou 
(  -  )

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: ihneď 
údržba zváracích automatov, nastavovanie zvarov

účtovník/čka 
 (1)

LIME s.r.o. 
(Dielenská Kružná 
9739/, Vrútky, 03861)

Karaba Stanislav 
(tel.: neuviedol, 
 mobil: +421911855222,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: neuviedol) 

dohodou 
(  -  )

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a obchodnej agendy

Čašník 
 (1)

Hotely mládeže 
Slovakia, a.s. 
(Karvaša - Bláhovca 0, 
Vrútky, 03861)

Danica Čipkalová 
(tel.: +4210917732234, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
prevadzka@juniorpiatrova.sk) 

za mesiac 
(400 - 600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: ihneď 
Práca čašníka, obsluha, príprava kávy, čapovanie nápojov.

Šička 
 (20)

Wincott People, a. s. 
(Košťany nad 
Turcom ., 03841)

Zuzana Benková 
(tel.: +421915572588, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
zuzanabenkova@wincottpeople.co
m) 

za mesiac 
(450 - 600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: ihneď 
Šitie autopoťahov v automobilovom priemysle z kože a látky.
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Martin na UPSVR Martin
Údaje k 19.09.2014 Vytvorené 22.09.2014 o 15:28

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

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

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Špecialista/-tka 
pre firemnú 
klientelu - Martin 
 (2)

Union poisťovňa, a. s. 
(M.R. Štefánika 64, 
Martin, 03601)

Ing. Mária Jantošíková 
(tel.: +421915501773, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
maria.jantosikova@union.sk) 

za mesiac 
(500 - 1000) 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

bez 
požiadavky 

na 
odbornú 

prax

Dátum nástupu: ihneď 
Vyh adávanie a oslovovanie firemných klientov, realizácia obchodných rokovaní s 
majite mi a konate mi firiem, príprava ponúk, uzatváranie zmlúv a s nimi spojená 
administratíva, školenia.

Špecilista kvality 
pre montáž 
strojov 
 (1)

KraussMaffei 
Technologies, spol. s 
r.o. 
(Hlavná 2077, Sučany, 
03652)

Ing. Katarína Maťovčíková 
(tel.: +421433250223, 
 mobil: neuviedol,  
 fax: neuviedol,  
 e-mail: 
katarina.matovcikova@kraussma
ffei.com) 

 
(  -  ) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.10.2014 
- metodické riadenie postupu kontroly kvality v prevádzke, montáž strojov  
- spracovanie a vyhodnotenie výsledkov kontroly kvality  
- sledovanie a odsúhlasenie technických zmien vo výrobe  
- riešenie interných a externých reklamácií - analýza problémov  
- prijímanie vhodných preventívnych a nápravných opatrení  
- neustále sledovanie a zoh adňovanie požiadaviek a očakávaní zákazníka  
- príprava podkladov na preškolenie zamestnancov a ich preškolenie  
- vypracovanie a riadenie príslušnej dokumentácie a záznamov k jednotlivým 
činnostiam
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