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Administratíva
Administratívny pracovník, 
referent, asistent
Liptovský Mikuláš
Spoločnosť: HAKO, a. s. Náplň práce, informácie 
o pracovnom mieste: Administratívne činnosti, 
vedenie chodu kancelárie, organizovanie stret-
nutí, evidencia produktov, reportovanie, príprava 
a spracovávanie reportov a štatistík, zhromaž-
ďovanie podkladov pre účtovníkov, komunikácia 
s odberateľmi a dodávateľmi, riešenie reklamá-
cií a bežnej agendy, ostatné administratívne 
práce podľa potreby, obstarávanie, spracovanie 
informácií a podkladov pre činnosť výkonného 
manažmentu spoločnosti, príprava porád, kon-
trola plnenia úloh a predkladanie prehľadu o ich 
plnení, výhodnotenie úloh a termínov, ich časové 
a vecné plnenie, vyhotovenie zápisov z priebe-
hu porád a ostatných rokovaní a ich evidencia, 
obstarávanie a starostlivosť o mobilné služobné 
telefóny, zabezpečenie všetkých potrebných ná-
ležitostí na domáce i zahraničné SC, triedenie, 
označenie, archivácia a skartácia písomností, 
zabezpečenie telefonického, faxového a e-mai-
lového styku, dispečing, Hľadáme osobu dobre 
zorganizovanú, ktorá vie systematicky pracovať 
aj na dlhodobých úlohách. Je silná v komuni-
kácii, vie sa rýchlo a kompetentne rozhodnúť 
a dokáže mať pod kontrolou súčasne niekoľko 
rozpracovaných vecí. Plný úväzok. Požiadavky: 
obchodné, stredoškolské s maturitou, vodičský 
preukaz B, anglický jazyk - mierne pokročilý, po-
kladňa - základy, hospodárska korešpondencia 
- základy, strojopis - základy, MS Excel - pokroči-
lý, MS Outlook - pokročilý, Internet (e-mail, www) 
- pokročilý, MS Word - pokročilý, Samostatnosť, 
proaktívny prístup, časová fl exibilita, reprezen-
tatívne vystupovanie, ochota vzdelávať sa, pre-
zentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, 
vodičský preukaz skupiny B, znalosť cudzieho 
jazyka vítaná. Termín nástupu: Dohodou, možný 
i ihneď. Iné výhody: Práca v prosperujúcej fi rme, 
práca v mladom, dynamickom kolektíve, možnosť 
profesionálneho rastu, možnosť vzdelávania sa, 
sociálny program. Informácie o výberovom kona-
ní: Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 18.2.2011, Žiadosti s profesným živo-
topisom prosíme zasielať na e-mailovú adresu: 
sekretariátgr@hako.sk, č.tel.: +421918933745, 
prosíme, aby záujemcovia o pracovnú pozíciu 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov napísali v žiadosti o pracovnú 
pozíciu tento dodatok: „Súhlasím, aby za účelom 
evidencie uchádzača o zamestnanie boli mnou 
poskytnuté osobné údaje spracovávané a evi-
dované po dobu 1 roka“. Kontakt: Štefánikova 
1361/4 Liptovský Mikuláš, Michaela Macakova, 
0445 566 771, fax: 44 55 67 721 
Email: mackova@hako.sk 

Asistentka s aktívnym nemeckým 
jazykom 
Bratislava
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Asistentka s aktívnym nemeckým jazy-

kom, Miesto práce: bratislava (Devínska Nová 
Ves), Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste, komunikácia v NJ, práca s PC (excel, 
word, vypracovanie grafov, power pointe), 
operatívna práca podľa pokynov nadriadené-
ho, podpora manažéra a celého výrobného 
oddelenia, príprava dokumentov a adminis-
tratívy (aj v NJ), Ponúkaný plat, o fi nančnom 
ohodnotení budete informovaný na osobnom 
pohovore, Termín nástupu, dohodou, Druh 
pracovného pomeru: plný uväzok, Informácie 
o výberovom konaní, Životopisy zasielajte na 
adresu, stefania.pillarova@adecco.com, 
na pohovor budú pozvaný len uchadzáči, ktorí 
spĺňajú podmienky, Požiadavky na zamestnan-
ca, minimálne stredoškolské vzdelanie s matu-
ritou, ovládanie PC, pracovať efektívne, samos-
tatne, skúsenosti na pozícii asistenky výhodou, 
ovládanie nemeckého jazyka slovom aj písmom, 
komunikatívnosť, fl exibilita, odolnosť voči stre-
sovým situáciam, podmienkou je vodičský 
preukaz, aktívny vodič, seriózny prístup k práci. 
Plný úväzok. Informácie o výberovom konaní: ref. 
č.: MTB 12883. Kontakt: Zelinárska 2 Bratisla-
va, Števka Pillárová, + 421 2 526 35 507, fax: 
02/526 35 509 
Email: stefania.pillarova@adecco.com 

Automobilový priemysel
Automechanik, autoelektrikár 
pre značkový servis Subaru
Bratislava
Spoločnosť: MIKONA s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Práca v značkovom 
servise vozidiel SUBARU v Bratislave. Plný 
úväzok. Požiadavky: automechanik, autolelektri-
kár, stredoškolské bez maturity, stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, Požadujeme: 
vyučenie v odbore, prax so servisnými prácami 
vozidiel Subaru vítaná, profesné vystupovanie, 
chuť pracovať. Termín nástupu: 01.03.2011. Po-
núkaný plat (brutto): Podľa výkonov v servise. In-
formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
mín ukončenia výberového konania: 28.2.2011. 
Kontakt: Roznavska 30/A Bratislava, Vladislav 
Berkovic, fax: 02/48 202 210 
Email: berkovic.vladislav@mikona.sk 

Špecialista na elektronické systémy 
automobilov
Banská Bystrica
Spoločnosť: IRIS IDENT s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Diagnostika automo-
bilov a spracovanie informácií z diagnostiky. 
Plný úväzok, živnosť. Požiadavky: doprava, 
vysokoškolské I. stupňa, vodičský preukaz B, 
anglický jazyk - aktívne, MS Outlook - pokročilý, 
Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Windows 
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel - po-
kročilý. Práca je vhodná pre absolventa. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Moznosť práce aj 
z domu. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 
28.2.2011. Kontakt: Mládežnícka 36/E, P.O. 
BOX 42 Banská Bystrica 5, Ing. Róbert Zrubák, 

048- 415 15 19, fax: 048- 415 15 26 
Email: iris@iris.sk 

Konštruktér v automobilovom 
priemysle 
Spišská Nová Ves
Spoločnosť: ROŠERO - P, s.r.o. Náplň práce, in-
formácie o pracovnom mieste: Konštrukcia kovo-
vých, plastových a kompozitných častí karosé-
rie, výbavy interiéru dopravných prostriedkov. 
Vypracovanie riešenia na zadaných úlohách. 
Zodpovedá v súlade s platnými predpismi za 
vyhotovenie technickéj dokumentácie pre rea-
lizáciu vo vlastnej výrobe podľa požiadaviek od-
berateľa. Zodpovedá za ekonomiku riešenej úlo-
hy, za zvyšovanie produktivity konštrukčných 
prác. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské 
I. stupňa, vodičský preukaz B, C, anglický jazyk 
- aktívne, Internet (e-mail, www) - pokročilý, Pro/
ENGINEER - expert, MS Word - pokročilý, MS 
Excel - pokročilý, Znalosť konštrukcie vozidiel, 
schopnosť odolávať stresu. Termín nástupu: Do-
hodou. Ponúkaný plat (brutto): 700 - 850 EUR/
mesiac. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 
10.2.2011, po zaslaní žiadosti budeme vybra-
ných uchádzačov kontaktovať na ich telefonické 
číslo alebo e-mailovú adresu., ref. č.: 1. Kontakt: 
Sadová 14A Sp.Nová Ves, Ing Dana Štofková, 
053/4182 400 
Email: stofkova@rosero.sk 

Automechanik 
hydraulických systémov
Trenčín 
Spoločnosť: Vojenský opravárenský podnik 
Trenčín, a.s. Náplň práce, informácie o pracov-
nom mieste: Oprava hydraulických systémov ná-
kladných automobilov, špeciálnych stavebných 
strojov a ich nadstavieb. Plný úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské bez maturity, Zodpovednosť, 
samostatnosť. Termín nástupu: 1.3.2011. Ponú-
kaný plat (brutto): 550 - 650 EUR/mesiac. Infor-
mácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
mín ukončenia výberového konania: 28.2.2011, 
záujemca o pracovnú pozíciu bude pozvaný na, 
výberové konanie telefonicky alebo mailom. 
Kontakt: Kasárenská 8 Trenčín, Mária Schmid-
tová, + 421/32/6 560- 205 
Email: mzuchova@voptrencin.sk 

Ekonomika, fi nancie, 
účtovníctvo

Samostatný účtovník
Bratislava, Senec, Ivanka pri Dunaji
Spoločnosť: MAPEI SK, s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Komplexné 
vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti. 
Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské s ma-
turitou, anglický jazyk - mierne pokročilý, pod-
vojné účtovníctvo - expert, MS Excel - pokročilý, 
Zodpovednosť, samostatnosť, znalosť daňovej 
problematiky, pripravenosť učiť sa nové. Termín 

nástupu: 21.02.2011. Iné výhody: Vzdelávanie, 
dovolenka navyše, čiastočne pohyblivý pracov-
ný čas, mobilný telefón, nápoje na pracovisku. 
Informácie o výberovom konaní: Predpokla-
daný termín ukončenia výberového konania: 
18.2.2011, práca v podnetnom prostredí rýchlo 
rastúcej spoločnosti. Kontakt: Nádražná 39 Ivan-
ka pri Dunaji, Peter Drozda, 0905- 981 689, fax: 
02/5 363 2 692 
Email: drozda@mapei.sk 

Samostatný fi nančný účtovník/čka
Bratislava
Spoločnosť: MANDAT CONSULTING, k.s. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Finan-
čné účtovníctvo, vyhotovovanie výkazov DPH, 
intrastat, ročné závierky, daňové priznania PO, 
hlásenia pre štatistiku a NBS. Plný úväzok. 
Požiadavky: ekonomické, stredoškolské s matu-
ritou, nemecký jazyk - aktívne alebo anglický ja-
zyk - aktívne, podvojné účtovníctvo - expert, MS 
Outlook - základy, MS Excel - pokročilý, Internet 
(e-mail, www) - základy, MS Word - pokročilý. 
Termín nástupu: Podľa dohody. Informácie o vý-
berovom konaní: Predpokladaný termín ukonče-
nia výberového konania: 28.2.2011. Kontakt: 
Nám. SNP 15 Bratislava, Kristína Laciková, 
02/57 10 42 11, fax: 02/57 10 42 99 
Email: offi ce@mandat.sk 

Účtovník/čka
Bratislava
Spoločnosť: WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 
Zodpovednosť za vedenie komplexného pod-
vojného účtovníctva spoločnosti podľa platnej 
legislatívy, koordinácia úhrad, sledovanie ot-
vorených položiek, príprava podkladov pre pri-
znania a ich kontrola, vypracovanie daňového 
priznania k DPH, príprava reportov a analýz pre 
vedenie spoločnosti, vypracovanie forecastov, 
cash fl ow, OPEX, salary, budget ročný a kvar-
tálny, analýza skutočných výsledkov a odchý-
lok, vodičský preukaz výhodou, prax s MS 
Dynamics Nav výhodou !. Plný úväzok. Požia-
davky: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské 
II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, MS Excel 
- pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý, 
MS Dynamics NAV - pokročilý, MS Word - pokro-
čilý, MS PowerPoint - pokročilý, Samostatnosť, 
zodpovednosť a dôslednosť, schopnosť priniesť 
pridanú hodnotu, schopnosť prijímať spätnú 
väzbu a pracovať na svojom rozvoji. Termín 
nástupu: Asap. Iné výhody: Mobilný telefón, no-
tebook. Informácie o výberovom konaní: Žiadosti 
so štruktúrovaným životopisom zasielajte na 
adresu: Zuzana.sykorova@wimaxtelecom.sk., 
do predmetu uveďte „Účtovník“. Kontakt: Plyná-
renská 7/B Bratislava, Zuzana Sýkorová 
Email: offi ce@wimaxtelecom.sk 
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Vedúca ekonomického úseku
Nitra
Spoločnosť: PARFUMI A KOZMETIKA, s.r.o. 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 
Účtovanie všetkých agend, banka, pokladnica, 
mzdy, atď. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškol-
ské s maturitou, podvojné účtovníctvo - expert, 
POHODA - expert, Flexibilita. Termín nástupu: 
01.03.2011. Iné výhody: Flexibilný pracovný čas. 
Ponúkaný plat (brutto): 500 - 800 EUR/mesiac 
dohoda možná. Kontakt: Cintorínska 2 Nitra, 
0948 727 336 
Email: info@parfems.sk 

Informačné technológie
Programátor hernej mechaniky 
v počítačových hrách (Cauldron)
Bratislava
Spoločnosť: CAULDRON, spol. s r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Hlboká znalosť 
programovania v C++ a všetkých jeho vlastnos-
tí, skúsenosti s objektovým programovaním, 
technická znalosť anglického jazyka, schopnosť 
práce v tíme, záujem pracovať v oblasti počí-
tačových hier a prehľad v počítačových hrách, 
hľadanie vhodných algoritmov a vývoj nových 
technológií. Plný úväzok, živnosť. Požiadavky: 
vysokoškolské I. stupňa, C/C++ - expert. Práca 
je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ih-
neď. Iné výhody: Práca na unikátnych projektoch 
s medzinárodným dosahom, práca s najmoder-
nejšou technológiou, prácu vo výnimočnom 
tíme so špičkovými odborníkmi, veľké možnosti 
odborného rozvoja aj jazykového vzdelávania, 
možnosť práce na plný úväzok aj na živnosť. In-
formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
mín ukončenia výberového konania: 19.2.2011. 
Kontakt: Palárikova 27 Bratislava, Marián Ferko, 
+ 421 2 52 62 08 34 
Email: jobs@cauldron.sk 

Administrátor Linux systémov 
Bratislava
Spoločnosť: GIT Consult Slovakia s. r. o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Adminis-
trácia operačných systémov Linux, diskových 
polí, implementácia, konfi gurácia, ladenie výko-
nu, rozvoj infraštruktúry, monitoring systémov, 
riešenie problémov (troubleshooting), tvorba 
a úprava scriptov, podpora projektov, pracovná 
pohotovosť. Plný úväzok. Požiadavky: Aspoň 
2 ročná prax v administrácii Linux/Unix, pokro-
čilá znalosť anglického jazyka, ochota pracovať 
v bankovej prevádzke. Termín nástupu: Asap. Iné 
výhody: Dlhodobé miesto v stabilnej spoločnosti, 
možnosť spolupráce na zaujímavých projektoch, 
atraktívne fi nančné ohodnotenie, pružná pracov-

ná doba. Informácie o výberovom konaní: Ref. č.: 
3423. Kontakt: Royko Passage, Galeria Delta, 
Poštová 3 Bratislava, Peter Pozdech, + 421 232 
660 150, fax: + 421 232 660 169 
Email: peter.pozdech@gitconsult.com 

Marketing, reklama, PR
Obchodný manažér/ka - predaj 
internetových služieb v Public 
Relations agentúre - plat 1100 Eur 
a provízie
Bratislava
Spoločnosť: BOTTICELLI, s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Spoločnosť 
zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti mar-
ketingovej komunikácie hľadá obchodného ma-
nažéra/manažérku., Hľadáme ľudí, ktorí majú 
radosť z obchodovania, obchodné zručnosti, 
obchodného ducha a obchodnícke myslenie., 
Získavanie a vyhľadávanie informácií o kliento-
vi a jeho produktoch či službách z dostupných 
zdrojov., aktívne vyhľadávanie a vytipovanie 
nových klientov., komunikácia s kompetent-
nými osobami na strane klienta. Komunikácia 
s klientom na úrovni riaditeľov a manažérov 
spoločností., prezentovanie služieb agentúry 
priamo u klienta., aktívny predaj služieb agen-
túry., zameranie na výsledok. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, nadstav-
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vodičský 
preukaz B, MS Excel - pokročilý, MS Outlook 
- pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, Internet 
(e-mail, www) - pokročilý, MS Word - pokročilý, 
Reprezentatívne vystupovanie., prax v oblasti 
obchodu – nutná podmienka., preukázateľné 
úspechy z minulosti., komunikatívnosť, samos-
tatnosť, zodpovednosť., schopnosť operatívne 
riešiť problémy., znalosť médií v SR výhodou., 
schopnosť odolávať stresu., aktívny/a vodič/
ka. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Príjem-
né prostredie a práca v mladom dynamickom 
kolektíve., mobilný telefón., pravidelné školenia., 
Ošatné. Informácie o výberovom konaní: Životo-
pis s fotografi ou posielajte e-mailom na adresu:
prochazka@botticelli.sk. Váš životopis bude 
v nasledujúcich 10 pracovných dňoch posúde-
ný zodpovedným pracovníkom. V prípade, že sa 
Vaše kvalifi kačné predpoklady budú zhodovať 
s našimi potrebami, budeme Vás kontaktovať. 
Pokiaľ od nás nedostanete do stanoveného ter-
mínu žiadnu správu, nepostupujete do ďalšieho 
kola výberového konania. Kontakt: Vlárska 46 
Bratislava, Mgr. Edgar Procházka, + 421 254 
792 091-3, fax: + 421 254 792 094 
Email: prochazka@botticelli.sk 

Obchod
Predavač
Bratislava
Spoločnosť: SASCHA, s r. o. Náplň práce, in-
formácie o pracovnom mieste: Komunikácia so 
zákaznikmi, poradenstvo, objednavanie tovaru, 
preberanie tovaru, doplňovanie tovaru na pre-
dajnu plochu, práca na pokladni. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské bez maturity, stredoš-
kolské s maturitou, Komunikatívnosť, príjemné 
vystupovanie, zodpovedný prístup, vysoké pra-
covné nasadenie, ochota k fyzickej práci. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zaujímavé pracovné 
ohodnotenie, isté zamestnanie, osemhodinove 
zmeny. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 
19.2.2011, e-mail: poslať životopis, kontaktná 
osoba: Ing. Alexandra Stanikova. Kontakt: Ná-
kupná 1 Bratislava, ING. ALEXANDRA STANI-
KOVA, 0905 478 500 
Email: alexandra@gtg.sk 

Obchodný zástupca - aplikačný 
technik pre stavebný sektor
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Spoločnosť: KNAUF Bratislava s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Akvizícia na sta-
vebných objektoch v Bratislave a na západnom 
Slovensku, prieskum trhu a jeho spracovanie, 
riešenie technických, organizačných, logistic-
kých a obchodných požiadaviek zákazníkov, 
návštevy obchodných partnerov, analýza pot-
rieb zákazníka, aktívna komunikácia so zákaz-
níkmi, manažovanie vzťahov s existujúcimi zá-
kazníkmi, aktívna komunikácia so zákazníkmi, 
vypracovanie cenových ponúk, zaškoľovanie 
obchod.partnerov, pravidelné preškolovanie 
personálu u zmluvných obchodníkov, riešenie 
reklamácií, monitoring trhu a konkurencie, spo-
lupráca pri vymáhaní pohľadávok, spolupráca 
v oblasti marketingu, podávanie návrhov v tejto 
oblasti, spolupráca pri tvorbe propagačných ma-
teriálov. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, nemecký jazyk 
- aktívne, MS Excel - pokročilý, MS Outlook - po-
kročilý, MS Windows - pokročilý, Internet (e-mail, 
www) - pokročilý, MS Word - pokročilý, Praktické 
skúsenosti z oblasti omietok, poterov a montá-
že sadrokartónu sú podmienkou!, orientácia na 
výsledky, schopnosť presadiť sa a prekonávať 
prekážky, profesionálne vystupovanie, komuni-
kačné, prezentačné a organizačné schopnosti, 
vysoké pracovné nasadenie, spoľahlivosť, 
nemecký jazyk je výhodou. Termín nástupu: 
Dohodou/ihneď. Iné výhody: Firemný automobil, 
fi remný notebook, mobilný telefón, práca v sta-
bilnej, na slovenskom trhu výrazne akreditovanej 
spoločnosti Knauf Bratislava spol. s r. o. - dcér-
skej spoločnosti jednej z najväčších svetových 
fi riem pôsobiacich v oblasti stavebníctva, mladý 
kolektív, fi remné akcie, možnosť kariérneho 

rastu. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 
7.3.2011, svoju žiadosť o prijatie do zamestna-
nia spolu so životopisom posielajte mailom na 
mailovú adresu meszarosova.Klaudia@knauf.sk, 
kontaktovať budeme len vybraných uchádza-
čov. Kontakt: Prievozská 2/A Bratislava, Klau-
dia Meszárosová, 0902 905 150, fax: 02/53 
631 075 
Email: meszarosova.klaudia@knauf.sk 

Obchodně technický manažer 
pro Slovensko
Bratislavský kraj, Trenčianský kraj, 
Uherský Brod, Považská Bystrica
Společnost: HYDROMA, spol. s r.o. Náplň práce, 
informace o pracovním místě: Náplní práce je 
provádění technických rozborů podnikatelských 
záměrů společnosti. Analýza technických 
podmínek trhu, územních specifi k úrovně in-
frastruktury apod. Ve spolupráci s vrcholovým 
managementem společnosti, stanovování zá-
sadních způsobů realizace podnikatelských 
nebo jiných záměrů na slovenském trhu. Pro-
vádění a zajišťování prodeje hydraulických 
komponent, agregátů, hydraulických fi ltračních 
stanic a nádrží, jednotlivcům, maloobchodním 
a velkoobchodním organizacím. Poskytování 
informací, návrhy hydraulických mechanizmů 
a strojů zákazníkům. Předávání informací o re-
akcích a požadavcích zákazníků. Plný úvazek. 
Požadavky: hydraulika, pneumatika, vysokoš-
kolské I. stupně, vysokoškolské II. stupně, 
řidičský průkaz B, angličtina - aktivní, MS Word 
- pokročilý, AutoCAD - pokročilý, MS Powerpoint 
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, Organizační 
schopnosti, samostatnosť, příjemné vystupo-
vání, vyjadřovací schopnosť, obchodní talent, 
technické nadání., zaškolení probíhá v centrále 
společnosti HYDROMA, spol. s r. o. v Uherském 
Brodě. Termín nástupu: 1.4.2011. Nabízený plat 
(hrubého): 24000 - 40000 Kč/měsíc. Kontakt: 
Vlčnovská 2477 Uherský Brod, Česká republi-
ka, Ing. Pavol Škultéty, +420608 713 084, fax: 
+420572 637 729 
Email: ive@qmail.cz 

Manažér predaja pre kompresory, 
dúchadlá, vývevy a príslušenstvo 
stlačeného vzduchu
Nitriansky kraj, 
Trenčiansky kraj, Chynorany
Spoločnosť: COMPRESSED GAS s.r.o. kompreso-
ry-servis.sk Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Pracovná náplň: návšteva zákazníkov na 
území SR a ČR, vyhľadávanie a kontaktovanie 
potencionálnych zákazníkov, vypracovanie tech-
nických a cenových ponúk, vedenie obchodných 
jednaní, termín nástupu: dohodou, pracovný po-
mer: na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou 
lehotou. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské 
s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, nemecký 
jazyk - aktívne alebo anglický jazyk - aktívne, 

Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce?
Vytvorte si vlastný životopis na stránke www.profesia.sk a spoločnosti vás ľahšie nájdu.

TIP pre vás: 

www.profesia.sk  11. február 2011
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Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky
www.profesia.sk

Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné 
miesto na www.profesia.sk ponuku počas uzávierky novín stiahla.
Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke www.profesia.sk. Ponuky môžete vyhľadávať podľa 
dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií.
Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať 
profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce.



Aký plat si pýtať na pohovore?
Navštívte najväčší internetový prieskum platov na stránke www.platy.sk a zistite aké sú priemerné platy podľa pozícií.

TIP pre vás: 

Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Excel 
- pokročilý, MS Word - pokročilý, Požiadavky na 
vzdelanie: SŠ odborné s maturitou / VŠ, tech-
nické (strojnícke, elektrotechnické, stavebné) 
zameranie výhodou, môže byť aj absolvent, iné 
požiadavky: komunikatívna znalosť 1 jazyka (an-
glického alebo nemeckého) slovom aj písmom 
podmienkou, práca s PC (Word, Excel, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird), 
vodičský preukaz skupiny B, ochota cestovať. 
Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: 
Dohodou. Kontakt: Námestie Hrdinov 14 Chyno-
rany, 0908 528 468 
Email: peter.galis@compressedgas.sk 

Obchodno-technický zástupca
Slovensko
Spoločnosť: Selena Slovakia s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: SELENA Slova-
kia, spol. s r. o., dcérska spoločnosť nadnárod-
ného výrobcu stavebnej chémie, PU pien, tme-
lov, lepidiel, pások a prostriedkov na ochranu 
dreva hľadá vhodného kandidáta na pozíciu ob-
chodno-technického zástupcu v novootvorenej 
divízii stavebnej chémie pre podlahové systémy 
značky ARTELIT., vašou úlohou bude: obchodný 
a technický servis v rámci územia SR, rozvíjanie 
spolupráce so súčasnými zákazníkmi, vyhľadá-
vanie nových obchodných príležitostí, spracova-
nie ponúk na spoluprácu, spracovanie návrhov 
obchodných zmlúv, riadenie a dozor nad obchod-
nými prípadmi. Plný úväzok. Požiadavky: stre-
doškolské s maturitou, Požadujeme: dynamickú 
osobnosť s obchodným duchom orientovanú na 
výsledok, stredoškolské vzdelanie s maturitou 
– technický smer so zameraním na stavebníc-
tvo výhodou, prax v predaji produktov pre pod-
lahárov veľkou výhodou, vodičské oprávnenie 
sk. B, znalosť práce s PC – MS Outlook, MS 
Excel, MS Word, dobré komunikačné a prezen-
tačné schopnosti, samostatnosť a dôslednosť, 
zákaznícky orientovaný prístup. Termín nástupu: 
ASAP. Iné výhody: Dobré fi nančné ohodnotenie, 
preškolenie a zaučenie v materskej spoločnosti, 
zamestnanie na plný úväzok, služobný automo-
bil i na súkromné účely, služobné PC s pripo-
jením na internet, mobilný telefón. Informácie 
o výberovom konaní: Predpokladaný termín 
ukončenia výberového konania: 28.2.2011, ak 
máte záujem stať sa členom nášho týmu, zašlite 
nám Váš motivačný list a profesný životopis na 
e-mailovú adresu info@tytan.sk. Do predmetu e-
mailovej správy napíšte: „OTZ Artelit“. Kontakt: 
Novozámocká 102 Nitra 
Email: info@tytan.sk 

Obchodný zástupca/Sales manager 
v segmente stavebníctvo
Slovensko
Spoločnosť: STAVEX Nitra, spol. s r.o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Vyhľadá-
vanie a získavanie nových klientov a zákaziek 
pre nový produkt v SR, prezentácia produktov, 
poskytovanie technického poradenstva, ob-
chodné rokovania so zákazníkmi, starostlivosť 
o konkrétny projekt až do uvedenia do prevádz-
ky., Pôsobnosť v celej SR, možnosť pracovať 
z home offi ce. Plný úväzok, živnosť. Požiadav-
ky: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vodičský 
preukaz B, anglický jazyk - mierne pokročilý 
alebo nemecký jazyk - mierne pokročilý, MS 
PowerPoint - pokročilý, MS Outlook - pokroči-
lý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, 
Obchodný duch, kreativita, samostatnosť, vyso-
ké pracovné nasadenie, znalosť trhu v oblasti 
stavebníctva, predchádzajúca prax s predajom 
v oblasti stavebníctva v teréne, lojalita. Termín 
nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zamestnanie 
v stabilnej spoločnosti, profesionálny rast, 
plná podpora spoločnosti vrátane technického 
odelenia, mobilný telefón, služobný automobil, 

notebook, motivujúce ohodnotenie. Informácie 
o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-
čenia výberového konania: 14.3.2011, Žiadosti 
spolu s CV prosím zasielať na uvedenú mailovú 
adresu. Vybraní uchádzači budú do 10.3.2010 
pozvaní na osobný pohovor. Kontakt: J. Haška 1 
Nitra, Ing. Marek Balko, 037/6524 432 
Email: balko@stavexnitra.sk 

Obchodný zástupca pre región
Slovensko
Spoločnosť: Andre-media SK s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: André-media SK, 
spol. s r. o., hľadá do svojich radov obchodné-
ho, zástupcu, makléra s perspektívou fi remného 
rastu., Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: aktívne vyhľadávanie klientov v oblasti 
reklamy, získavanie a realizácia obchodu, ko-
munikácia s klientmi, budovanie a udržiavanie 
vzťahov s klientmi s cieľom zaistiť, vysokú mieru 
ich spokojnosti. Živnosť. Požiadavky: stredoškol-
ské bez maturity, stredoškolské s maturitou, vo-
dičský preukaz B, MS Excel - základy, MS Word 
- základy, MS Outlook - základy, Vlastné auto, 
vodičský preukaz skupiny B, komunikatívnosť 
a kreatívnosť, vysoké pracovné nasadenie, 
zodpovednosť, fl exibilita, lojalita, dobré vystu-
povanie, ctižiadostivosť a vôľa presadiť sa, 
zodpovedný prístup pri realizácií zákaziek. Iné 
výhody: Profesionálne fi remný školiaci program, 
zaujímavá provízne odmeny z každej Vami spro-
stredkovanej zákazky, zázemie fi rmy, podpora 
predaja. Ponúkaný plat (brutto): Vysoké provízne 
odmeny, až 20% percent zo zákazky. Kontakt: 
E.š.martinčekovej 4505/2 Liptovský Mikuláš, 
Igor Rúfus, +421902 407 478 
Email: info@andre-media.sk 

Poisťovníctvo
Senior Consultant/Poisťovníctvo
Bratislava 
Spoločnosť: Ing. Ľubica Zaťková, Freelance HR 
Consultant Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Naším klientom je zahraničná spoloč-
nosť, ktorá sa specializuje na IT poradenstvo 
a vývoj softwaru predovšetkým pre sektor pois-
ťovníctva. Na trhoch Európy a zámoria poskytu-
je svojím klientom svoje štandartné softwarové 
produkty a komplexné odborné a technické služ-
by., vaše úlohy: Účast na projektoch v oblasti 
poisťovníctva v celej Európe, vedenie celých 
alebo parciálnych projektov u klientov s cieľom 
zlepšiť internú organizáciu, vývoj nových poist-
ných produktov, apod., poradenstvo odborným 
oddeleniam pri defi nícii požiadaviek na projekty, 
implementácia projektov, vypracovanie odbor-
ných a testovacích konceptov, odborné analýzy 
na báze stochastických modelov, napr. v rámci 
riadenia rizík alebo výpočet tzv. embedded va-
lue. Pracovisko v Bratislave, projekty v celej Eu-
rópe. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vodičský 
preukaz B, nemecký jazyk - aktívne, anglický 
jazyk - aktívne, Ukončené štúdium matematiky, 
ekonomickej matematiky, informatiky alebo 
iného relevatného zamerania, niekolko ročná 
skúsenosť v oblasti poradenstva v obore po-
isťovacej matematiky alebo prax v príslušnom 
obore v poisťovníctve, veľmi dobrý všeobecný 
prehľad v poisťovníctve, komunikatívnosť, 
aktívny prístup, profesionálne vystupovanie, 
ochota cestovať po Európe, znalosť nemčiny 
alebo angličtiny, veľká výhodou znalosť oboch 
jazykov. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: 
Veľmi zaujímavé pracovné uplatnenie v rýchle 
sa vyvíjajúcom obore, možnosť sebarealizácie 
a ďalšieho odborného rastu, veľmi zaujímavé 
pracovné podmínky a ohodnotenie, závislé od 

predchádzajúcich skúseností a pracovných vý-
sledkov. Informácie o výberovom konaní: Poho-
vory sa uskutočnia v Bratislave alebo vo Viedni. 
Kontakt: Kukelská 903/1 Praha 9, Česká repub-
lika, Ing. Ľubica Zaťková, + 420 603 422 135 
Email: lubica@zatko.eu 

Obchodný zástupca 
(viazaný fi nančný agent)
Bardejov, Medzilaborce, 
Vranov nad Topľou
Spoločnosť: Provident Financial, s.r.o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Viazaní 
fi nanční agenti budú obsluhovať: okr. Bardejov: 
Zborov, Smilno, Polianka + mesto Bardejov, 
okr. Medzilaborce: Krásny Brod, Ňagov, Palota, 
Vydraň, Borov, Čertižné, Čabalovce, Vyrava, 
Roškovce, okr. Vranov nad Topľou: Hanušovce 
nad Topľou, Bystré, Pavlovce, Babie, Ďurďoš, 
Remeniny, Vyšný Žipov, Škrabské, zodpovedne 
poskytovanie fi nančných produktov spoločnosti 
Provident Financial, spol. s r. o., vedenie a roz-
voj pridelenej agentúry, poradenstvo klientom 
pri výbere vhodného produktu. Živnosť. Požia-
davky: stredoškolské bez maturity. Iné výhody: 
Ponúkame: TÝŽDENNÚ výplatu provízií, prácu 
s týždenným príjmom až 80 �, zákaznícky 
kmeň – provízie od ZAČIATKU, zaškolenie ZA-
DARMO, možnosť spolupráce na pobočkách 
vo VŠETKÝCH regiónoch SR, marketingová 
podpora, profesionálny rozvoj, ČAS podľa Va-
šich možností. Informácie o výberovom konaní: 
Očakávame: aktívny prístup a ochotu vzdelávať 
sa, najmenej stredné odborné vzdelanie (výučný 
list), časovú fl exibilitu, prax v obchode alebo po-
isťovníctve výhodou. Kontakt: Mlynské nivy 49 
Bratislava 2, Romana Granatova 
Email: oz@provident.sk 

Služby
Kaderník/-čka, kozmetička, 
pedikérka, manikérka
Bratislava
Spoločnosť: Alime, s.r.o. Náplň práce, informácie 
o pracovnom mieste: Pre nový salón v Bratislave 
(m.č. Ružinov) hľadáme zodpovedných a dyna-
mických ľudí na pozície kaderník, kaderníčka, 
kozmetička, manikérka, pedikérka. Plný úväzok, 
skrátený úväzok, živnosť. Požiadavky: stredoš-
kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, Zodpo-
vednosť, komunikatívnosť, skúsenosti s poža-
dovanou prácou, znalosť jazykov je výhodou. 
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Práca 
v profesionálnom salóne, výborné pracovné 
prostredie, možnosť sebarealizácie, motivujú-
ce fi nančné ohodnotenie, pravidelné školenia, 
a iné. .. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 1000 EUR/
mesiac fi xný plat + provízie. Informácie o výbe-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania: 31.3.2011, po obdržaní 
životopisov, budeme uchádzačov kontaktovať 
a dohodneme sa na ďalšom postupe. Kontakt: 
Rovná 12 Stupava, Mgr. Alena Andrejčáková 
Email: alime.sro@gmail.com 

Stavebníctvo a reality
Baustellenleiter
Region Nitra
Gesellschaft: Heat Bioenergy GmbH Arbeit-
sinhalt, Informationen über die Arbeitsstelle: 
Baustellenleitung für die Errichtung einer Bio-
gasanlage im Raum Nitra., option/Perspektive 
nach Baustellenabschluss (voraussichtlich 

Ende 2011): Vertrieb von Biogasanlagen und 
anderen Produkten des Unternehmens im Raum 
Slowkei/Tschechien. Vollzeitbeschäftigung. An-
forderungen: Grundausbildung, Mittelsschulbil-
dung mit Abitur, Weiterbildung/höhere fachliche 
Ausbildung, führerschein B, deutsche sprache 
- aktive kenntnis, slowakische sprache - mutter-
sprache, MS Excel - Anfänger, MS Word - Fortge-
schrittene. Einstellungstermin: März 2011. Kon-
takt: Siegfried Marcus Str. 9 Biedermannsdorf, 
Österreich, Dipl. Ing. Dr. Walter Brichta, +43 2 
236 73 130 541 
Email: wbrichta.heatbio@heatgroup.at 

Projektový manažér
Bratislava
Spoločnosť: HRIVIS group, s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Realizácia in-
vestičných zámerov v oblasti nehnuteľností vo 
všetkých fázach, ako výber vhodnej lokality, 
nákup nehnuteľnosti, získavanie a kontrola 
podkladov, získavanie povolení až po reali-
záciu, zodpovednosť za dodržanie a úspešné 
uskutočnenie všetkých procesov v projekte, 
zodpovednosť za riešenie legislatívneho rámca 
obchodných transakcií, súvisiacich s realizáciou 
zámeru, priame ovplyvňovanie časových a fi n. 
hľadísk, tvorba obchodného plánu, realizácia, 
priama zodpovednosť za jeho plnenie. Živnosť. 
Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa, vodičský 
preukaz B, nemecký jazyk - mierne pokročilý ale-
bo anglický jazyk - mierne pokročilý, MS Excel 
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint 
- základy, MS Outlook - pokročilý, Obchodného 
ducha, správny odhad, výrazný ťah na bránu, 
max. lojálnosť voči spoločnosti, odborné zna-
losti a skúsenosti v danej oblasti podmienkou, 
organizačné schopnosti pre činnosti dlhodobej-
šieho charakteru, operatívne ich prispôsobovať 
a plniť, schopnosť absorbovať všetky informácie 
týkajúce sa procesov v jednotlivých projektoch, 
silná orientácia zameraná na ukončenie jednotli-
vých fáz v projektoch. Termín nástupu: Dohodou. 
Iné výhody: Jedinečná profesionálna príležitosť 
v prostredí dynamicky sa rozvíjajúcej, stabilnej 
spoločnosti pre ambicióznych a schopných 
pracovníkov., práca na atraktívnych projektoch 
v motivovanom tíme pre tých, ktorí chcú byť 
plnohodnotnou súčasťou nášho tímu., perma-
nentný profesionálny rast pre dravé, fl exibilné 
osobnosti, ktoré vyhľadávajú výzvy a majú 
schopnosť úspešne ich napĺňať. Informácie o vý-
berovom konaní: Životopis so žiadosťou zasielajte 
na: Livia.simorova@hrivisgroup.sk, príp poštou. 
Do predmetu uveďte názov pozície, o ktorú sa 
uchádzate., pripojte prosím aj súhlas so spraco-
vaním osobných údajov: „Udeľujem spoločnosti 
HRIVIS group, spol. s r. o. dobrovoľný súhlas 
so spracúvaním poskytnutých osobných údajov 
na účely realizácie práv a povinností zamestná-
vateľa ako aj za účelom oslovenia s budúcou 
pracovnou ponukou. Tento súhlas môže byť od-
volaný písomne.“. Kontakt: Galvaniho 7/D, BC 
Aruba Bratislava, Livia Simorova, + 421 905 
205 249, fax: 02/48 233 199 
Email: livia.simorova@hrivisgroup.sk 

Projektant - konštruktér
Žilina 
Spoločnosť: Harsco Infrastructure CZ s.r.o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Tvorba 
výkresov konštrukcií debnenia a lešenia, tech-
nická príprava zákaziek, kontrola technického 
prevedenia zákaziek, spolupráca pri realizácii 
zákaziek na stavbách, spolupráca pri vývoji 
nových konštrukcií, školenia zákazníkov pre 
používanie systémov spoločnosti. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vodičský 
preukaz B, anglický jazyk - mierne pokročilý, MS 
Word - pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokro-
čilý, MS Outlook - pokročilý, AutoCAD - pokro-
čilý, MS Excel - pokročilý, SŠ stavebná, prax 
v projektovaní pozemných alebo dopravných 
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Ktoré spoločnosti majú najlepšie výberové procesy?
Na stránke www.recruitrank.sk nájdete zoznam najlepších personálnych agentúr a spoločností na Slovensku.

TIP pre vás: 

stavieb výhodou, znalosť AJ výhodou, dobrá 
znalosť práce na PC, MS Offi ce, E-mail, Internet, 
AutoCad, vodičský preukaz sk. B. Termín nástu-
pu: Ihneď. Iné výhody: Zázemie zahraničnej spo-
ločnosti, kreatívne a rôznorodú prácu spojenú 
s osobným rozvojom, dobré platové ohodnotenie, 
možnosť sebarealizácie a profesionálneho rastu, 
zamestnanecké výhody: stravenky, vzdelávanie 
a odborné školenia, miesto výkonu práce: Žilina, 
nástup možný ihneď. Informácie o výberovom 
konaní: V prípade Vášho záujmu nám prosím 
zašlite svoj štruktúrovaný životopis a motivač-
ný list., tel: +420 272 101 541, Fax: +420 
272 101 530, e-mail: Lvoborsky@harsco.com, 
web: www.harsco-i.sk, ak sa Vám do 14 dní 
od zaslania Vášho životopisu nikto z našej 
spoločnosti neozve, je možné, že pre účasť vo 
výberovom konaní sme dali prednosť inej/ému 
kandidátke/tovi., poskytnutím osobných údajov 
dávate spoločnosti Harsco Infrastructure Slo-
vensko spol. s r. o. svoj výslovný súhlas k ich 
správe, spracovanie a evidenciu v zmysle záko-
na č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie, 
a to najmä v rozsahu údajov uvedených v mo-
tivačnom liste a v životopise. Údaje vo Vami 
uvedenom rozsahu poskytujete dobrovoľne na 
dobu neurčitú na základe vlastného rozhodnu-
tia, súhlas s ich spracovaním môžete kedykoľ-
vek odvolať. Kontakt: Becovska 939 Praha 10 
- Uhrineves, Česká republika, Mgr. Lukáš Vobor-
ský, 272 101 541, fax: 272 101 530 
Email: Lvoborsky@harsco.com 

Strojárstvo
Frézar NC a CNC
Pezinok
Spoločnosť: Pernoud Mold CE, s.r.o. Náplň prá-
ce, informácie o pracovnom mieste: Práce na NC 
a CNC fréze, Výroba kusov podľa výkresovej do-
kumentácie, obsluha stroja, programovanie 2D. 
Plný úväzok, živnosť. Požiadavky: stredoškolské 
bez maturity, stredoškolské s maturitou, nad-
stavbové/vyššie odborné vzdelanie, Prijmeme 
frézarov na NC alebo CNC fréze s praxou alebo 
aj absolventov. Práca je vhodná pre absolventa. 
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca v prí-
jemnom kolektíve, podpora stabilnej serióznej 
spoločnosti. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 28.2.2011, Výberové konanie bude od 
21 do 28.02.2011 dovtedy pošlite svoj životopis 
na e-mail: m.lasacova@pernoud.sk, prípadne za-
volajte na tel. čislo: 0901 70 14 90, Lašaková. 
Kontakt: Viničnianská cesta 21 Pezinok, Maria 
Lašaková, + 421 33 643 11 60, fax: + 421 33 
690 54 53 
Email: m.lasacova@pernoud.sk 

Žeriavnik (viazač) linky 
Košice
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: NÁPLŇ PRÁCE: obsluha žeriavov, vyhľa-

dávanie materiálov na skladovej ploche, prípra-
va materiálov pre linku, vkladanie materiálu na 
deliacu linku, príprava na expedíciu, nakladanie, 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: strojárske 
alebo hutnícke vzdelanie, žeriavnicky preukaz, 
viazačský preukaz, prax vo výrobe, INÉ VÝHO-
DY: primerané fi nančné ohodnotenie, stabilná 
zahraničná spoločnosť, práca na moderných 
zariadeniach, ostatné benefi ty budú odprezen-
tované na pracovnom pohovore, INFORMÁCIE 
O VÝBEROVOM KONANÍ: nástup do práce feb-
ruár 2011, na pracovný pohovor budú prizvaní 
kandidáti, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. 
Plný úväzok. Informácie o výberovom konaní: ref. 
č.: MTB 12867. Kontakt: Mäsiarska 64 Košice, 
Eva Kožárová 
Email: eva.kozarova@adecco.com 

Operátor výroby - strojár 
Košice
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Pre nášho významného klienta z oblasti 
automobilového priemyslu hľadáme šikovných 
operátorov, strojárov., POPIS PRÁCE: práca 
v priemyselnom parku v obci Kechnec, výroba 
(NC, CNC obrábanie) alebo montáž komponen-
tov v automobilovom priemysle, meranie a kon-
trola vyrobených komponentov, kontrola a testo-
vanie zmontovaných hotových výrobkov, práca 
na rôzne zmeny, POŽIADAVKY NA ZAMEST-
NANCA: technické vzdelanie, najlepšie strojár-
ske, prax na obdobnej pozícii vítaná, schopnosť 

čítať technické výkresy, manuálna zručnosť, 
vysoké pracovné nasadenie, zodpovedný prí-
stup k práci, ochota pracovať na zmeny (aj 
nočné a víkendy), INFORMÁCIE O VÝBEROVOM 
KONANÍ: nástup do práce je ihneď, na pohovor 
budú prizvaní iba vyhovujúci kandáti, registrujte 
sa priamo cez profesiu alebo zašlite životopis 
e-mailom na Peter.slafkovsky@adecco.com 
a ako predmet správy napíšte Operátor, strojár. 
Plný úväzok. Informácie o výberovom konaní: ref. 
č.: MTB 11696. Kontakt: Masiarska 64 Kosice, 
Mgr. Peter Slafkovský 
Email: peter.slafkovsky@adecco.com 

Zváračský technológ
Bratislava
Spoločnosť: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a s. Náplň prá-
ce, informácie o pracovnom mieste: Samostatný 
výkon činnosti v oblasti vývoja technológie 
zvárania. Plný úväzok. Požiadavky: strojárske, 
vysokoškolské III. stupňa, vodičský preukaz B, 
anglický jazyk - základy, MS PowerPoint - pokro-
čilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, 
Kvalifi kácia v oblasti nedeštruktívneho skúša-
nia., medzinárodný zváračský inžinier prípadne 
technológ., prax minimálne 5 rokov. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Možnosť odborné-
ho rastu v kurzoch a zvýšovania kvalifi kácie. 
Informácie o výberovom konaní: Informácie te-
lefonicky. Kontakt: Kopčianska 14 Bratislava 5, 
Alžbeta Parajková, 02/68 262 102, fax: 02/68 
262 100 
Email: parajkova.alzbeta@pzvar.sk

Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prijať občana SR alebo 
občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto požiadavky: 

! dosiahol vek 18 rokov ! má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ! je bezúhonný 
! spĺňa kvalifi kačné predpoklady ! je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby ! má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ! ovláda 
štátny jazyk ! ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis ! úspešne absolvoval výberové konanie na 
prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na dočasnú štátnu službu podľa §  25 ods. 2 písm. a) a c) zákona č.    312/2001 Z. z.    o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ! je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa toto oprávnenie na výkon štátnej služ-
by požaduje ! má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec 

v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače

! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo 
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený 
v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis 
! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré 
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na 
území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list

Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe: 

Pracovné ponuky - štátna správa

Štátna správa, 
samospráva

Dočasná štátna služba na zastupova-
nie rodičovskej dovolenky, odborný 
radca - vedúci oddelenia registrácie 
a administratívy DIS
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
tislava III 

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Do-
časná štátna služba na zastupovanie rodičov-
skej dovolenky, odborný radca - vedúci oddele-
nia registrácie a administratívy DIS 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava III, 
oddelenie registrácie a administratívy DIS 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo výhodnocovaní výsledkov a príprave 
podkladov na rozhodovanie na úseku registrácie 
a administratívy DIS. Analýza vývoja plnenia jed-
notlivých druhov štátnych príjmov vrátane návr-

hov opatrení. Hodnotenie a zovšeobecňovanie 
poznatkov z oblasti správy registra pre potreby 
daňovej kontroly. Súčinnosť v konaní o riadnych 
a mimoriadnych opravných prostriedkoch. Ria-
denie a usmerňovanie činností v oblasti regis-
trácie a administratívy DIS. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Riadiace schopnosti, schopnosť zvládať pra-

covné zaťaženie, vysoká miera interaktívnej 
komunikácie a asertívnych postojov, časová 
a miestna fl exibilita, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z. z. o správach 
fi nančnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z.n.p., č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v z.n.p. č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
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Ako správne napísať motivačný list, ako uspieť na pohovore?
Komplexné informácie z trhu práce hľadajte v časti Kariéra v kocke na www.profesia.sk

TIP pre vás: 

stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.
n.p., č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva, 
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, znalosť 
práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového konania • 
doklad o vzdelaní (kópia vysvedčenia, diplomu 
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní) Pri získaní vysokoškol-
ského vzdelania na zahraničných vysokých 
školách (vrátane Českej republiky) sa vyžaduje 
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní v SR. 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvede-
ním celkovej doby dosiahnutej praxe • výpis 
z registra trestov nie starší ako tri mesiace • 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača 
na právne úkony v plnom rozsahu • čestné 
vyhlásenie o štátnom občianstve SR alebo 
občianstve členskej krajiny EÚ alebo občian-
stve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore alebo 
občianstve Švajčiarskej konfederácie • čestné 
vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykoná-
vanie štátnej služby • písomný súhlas o tom, 
že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvis-
losti so žiadosťou o zaradenie do výberového 
konania môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 
uskutočnenia výberového konania). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk ,  Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: VK 2011/1/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Výber zo štátnych zamestnancov na 
pozíciu hlavný štátny radca v odde-
lení ostatných fi nančných nástrojov
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo fi nancií SR Náplň prá-
ce, informácie o pracovnom mieste: Ministerstvo 
fi nancií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, 
druh štátnej služby: stála štátna služba, obsa-
dzovaná funkcia: hlavný štátny radca, počet 
obsadzovaných miest: 1 miesto, odbor štátnej 
služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície 
a audit, organizačný útvar: sekcia auditu a kon-
troly, odbor medzinárodných zdrojov, oddelenie 
ostatných fi nančných nástrojov, stručný opis 
činností obsadzovaného štátnozamestnanec-
kého miesta: tvorba štátnej politiky vrátane 
koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných do-
kumentov na úrovni ministerstva. Plný úväzok. 
Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, anglický 
jazyk - aktívne, Internet (e-mail, www) - expert, 
MS Excel - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS 
Word - pokročilý, Lotus Notes - pokročilý, Poža-
dované odborné znalosti: 1) zákon č. 502/2001 
Z.z. o fi nančnej kontroly a vnútornom auditu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 
Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
ES v znení neskorších predpisov, rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/
ES, ktorým a zriaďuje Európsky fond pre utečen-

cov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť 
všeobecného programu Solidarita a riadenie 
migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhod-
nutie Rady 2004/904/ES, nariadenie Rady (ES) 
č. 11982006 o Európskom fonde pre rybné hos-
podárstvo, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach 
fi nančnej kontroly v znení neskorších predpisov, 
2) zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 
Z.z. o organizačné schopnosti: schopnosť pra-
covať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme, 
samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, oprávnenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa. 
Informácie o výberovom konaní: Zoznam požado-
vaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie 
do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu alebo 
iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-
siahnutom vzdelaní, kópia vysvedčenia alebo 
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia 
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedču-
júca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné 
vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka, výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profe-
sijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľa-
du doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o tom, že 
uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle 
č. 400/2009 Z.z., čestné vyhlásenie o pravdi-
vosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 
diplome a v životopise, čestné vyhlásenie o spô-
sobilosti uchádzača na právne úkony v plnom 
rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa 
§ 3 zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas 
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne 
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu 
bude služobný úrad spracovávať podľa zákona 
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov, Dátum podania 
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 
13. februára 2011. Rozhodujúcim je dátum po-
dania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe., 
spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-
triedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadova-
nými dokladmi elektronickými prostriedkami je 
uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s poža-
dovanými dokladmi služobnému úradu aj písom-
ne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu), na 
adresu: Ministerstvo fi nancií SR, Štefanovičova 
5, 817 82 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 
Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, s označením na obál-
ke a v žiadosti: V/SZ/2011/4, Ďalšie informácie 
týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnancov: 
na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. Zuzana Figu-
rová, Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, Ďalšie informá-
cie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. 
č. 02/59583130, Mgr. Petronella Ťažárová, 
petronella.tazarova@mfsr.sk. Kontakt: Štefano-
vičova 5 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 
02/59 582 031, fax: 02/59 582 017 
Email: zuzana.fi gurova@mfsr.sk 

Hlavný referent
Bratislava
Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra 
SR 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála 
štátna služba hlavný referent 
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej 
služby 
Organizačný útvar: personálne oddelenie kance-
lárie prezidenta PZ P PZ 
Hlavné úlohy: Samostatné činnosti vyžadujúce 
spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi aj 
mimo služobného útvaru. Samostatné vykoná-
vanie ucelených agend s rozhodovacou právo-
mocou vo vymedzenom úseku štátnej správy. 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s ma-

turitou 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
fl exibilita, samostatnoť, chuť sa ďalej vzdelávať, 
schopnosť pracovať pod tlakom 
Požadované odborné znalosti: zákon 
73/1998 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 215/2004 z. z. o utajovaných 
skutočnostiach,WINDOWS, WORD, EXCEL 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: 11.02.2011 
S označením na obálke a žiadosti: 2011/11/10 
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 
č. 2, 812 72 Bratislava 
Ďalšie informácie: Bratislava, Mgr. Marcela ČER-
NUŠKOVÁ, 0961 050 080, fax: 0961 059 113 

Hlavný štátny radca
Bratislava
Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra 
SR 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála 
štátna služba hlavný štátny radca 
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro 
Organizačný útvar: Ministerstvo vnútra SR, Od-
bor správy štátnych hraníc 
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná čin-
nosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja 
v oblasti správy štátnych hraníc v pôsobnosti 
ústredného orgánu štátnej správy s celoštátnou 
a medzinárodnou pôsobnosťou. Zabezpečova-
nie úloh súvisiacich s plnením záväzkov SR, 
ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv 
o štátnych hraniciach, z vykonávacích proto-
kolov k týmto zmluvám a úlohy vyplývajúce 
zo zákona, č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych 
hraníc. Príprava a tvorba zákonov a medzinárod-
ných zmlúv v oblasti správy štátnych hraníc. 
Výber a posudzovanie vhodných geodetických 
systémov, lokalizačných štandardov, príprava 
technických smerníc a vykonávacích predpisov 
na úseku správy a údržby štátnych hraníc SR. 
Koordinácia úloh správy štátnych hraníc SR vo 
vzťahu k príslušným orgánom susedných štá-
tov a vnútroštátne vo vzťahu k orgánom štátnej 
správy a miestnej samosprávy. Tvorba a aktuali-
zácia hraničných dokumentárnych diel. 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-
ňa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, svedo-
mitosť, komunikatívnosť, spolupráca s ľuďmi, 
spoľahlivosť, adaptabilita a fl exibilita, schopnosť 
a vôľa ďalej sa učiť a vzdelávať 
Požadované odborné znalosti: znalosť práce 
s PC (Internet, programy balíka Microsoft Offi -
ce - najmä Word, Excel, vítané ovládanie CAD 
systémov, napr. Microstation, WINKokeš), vzde-
lanie zamerané na oblasť geodézia, kartografi a, 
kataster nehnuteľností, právo,predpoklady 
na časté a aj týždňové pracovné cesty v SR 
a v zahraničí. 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: 11.02.2011 
S označením na obálke a žiadosti: 2011/11/09 
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava 
Ďalšie informácie: Drieňova 22 Bratislava, Ing. 
Peter Šlahor, 02/5 341 9 548, fax: 02/5 341 
9 546 

Štátny radca
Bratislava
Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra 
SR 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála 
štátna služba štátny radca 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky MV SR, 

Odbor účtovníctva 
Hlavné úlohy: Štvrťročná kontrola a potvrdenie 
výkazov predkladaných do IS ŠP a na MF SR, 
z hľadiska platnej metodiky účtovníctva, rozpoč-
tových pravidiel, stavov na bankových účtoch, 
spolupráca na vypracovaní agregovaných úda-
jov za kapitolu, spolupráca pri vypracovaní záve-
rečného účtu za kapitolu, zostavenie fi nančných 
výkazov a účtovných výkazov k 31.12. bežného 
roka za kapitolu, poskytovanie informácií z úda-
jov fi nančných výkazov pre útvary MV SR za 
účelom hodnotenia plnenia rozpočtu, spolu-
práca pri metodickom riadení rozpočtových 
organizácií v oblasti účtovníctva a výkazníctva, 
koncepčná, systémová a kontrolná činnosť na 
úrovni ministerstva, dohľad na súlad postupu 
organizácií v oblasti účtovníctva a výkazníctva 
s platnou legislatívou. 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-
ňa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci, schop-
nosť samostatne zabezpečovať úlohy, organi-
začné a komunikačné schopnosti 
Požadované odborné znalosti: Znalosť a orientá-
cia sa v legislatíve, znalosť zákona 431/2002 
o účtovníctve, postupy účtovania pre rozpočto-
vé organizácie, zákona 523/2004 rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, zákona 595/2003 
o dani z príjmovo, vládanie SAP vítané, práca 
s PC – MS Offi ce XP a Internet na úrovni uží-
vateľa. 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: 11.02.2011 
S označením na obálke a žiadosti: 2011/11/08 
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava 
Ďalšie informácie: Pribinova 2 Bratislava, Ing. 
Iveta Slezáková, 0961 054 034, fax: 0961 059 
034 

Stála štátna služba, radca 
- metodik účtovníctva obcí
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Mar-
tin 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, radca - metodik účtovníctva obcí 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Martin, oddele-
nie registrácie a administratívy DIS 
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť 
na úseku účtovníctva pre oblasť miestnej sa-
mosprávy vrátane preverovania účtovníctva, 
fi nančného výkazníctva a rozpočtového hospo-
dárenia obcí. Preverovanie správnosti vyplne-
nia účtovných výkazov obcí a nimi zriadených 
rozpočtových a príspevkových organizácií 
a vyhotovenia ich sumarizácie v rámci zverené-
ho územného celku. Kontrola a spracovávanie 
účtovných výkazov obcí. Poskytovanie infor-
mácií o legislatívnych zmenách, usmerneniach 
a iných predpisov pre obce v oblasti účtovníctva 
a súvisiacich predpisov s rozpočtovým hospo-
dárením obcí a nimi zriadených rozpočtových 
a príspevkových organizácií. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s ma-
turitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
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Sú pre vás názvy pozícií nezrozumiteľné?
Katalóg pracovných pozícií prináša podrobný popis najčastejších pozícií na Slovensku.
Navštívte www.pozicie.sk.

TIP pre vás: 

č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach 
fi nančnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov, č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v z.n.p., č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p., č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov a ďalších zákonov 
v z.n.p. z oblasti daní, účtovníctva, znalosť práce 
s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 
uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2011/17/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, radca - správca
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Mar-
tin 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, radca - správca 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Martin, oddele-
nie vymeriavacie II 
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť na 
úseku správy daní. Výkon správy daní u daňo-
vých subjektov na všetkých druhoch spravova-
ných daní. Príprava rozhodnutí na vyrubovanie 
sankcií pri nedodržaní zákonne stanovených po-
vinností, príprava platobných výmerov po daňo-
vej kontrole alebo opakovanej daňovej kontrole, 
predpisovanie a kontrola daňových povinností 
v súlade s platnou evidenciou štátnych príjmov, 
prípravné úkony súvisiace s prerušením a za-
stavením daňového konania, zabezpečovanie 
komplexnej agendy súvisiacej s povoľovaním 

odkladov a splátok platenia daní a daňových 
nedoplatkov. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s ma-
turitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 
uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2011/16/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
samostatný radca - správca
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Mar-
tin 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, samostatný radca - správca 
Počet obsadzovaných miest: 1 

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Martin, oddele-
nie vymeriavacie II 
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné 
činnosti na úseku správy daní u daňových sub-
jektov na všetkých druhoch daní. Samostatné 
odborné spracovanie rozhodnutí. Vyrubovanie 
daní, stanovovanie preddavkových povinností, 
vyrubovanie sankcií. Vydávanie platobných 
výmerov a dodatočných platobných výmerov. 
Konanie vo veciach riadnych a mimoriadnych 
opravných prostriedkov. Vykonanie úkonov sú-
visiacich s odkladmi, splátkami, úľavami a od-
pusteniami daní. Vykonanie úkonov súvisiacich 
s evidenciou, výberom a vymáhaním daní. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 
uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2011/15/20 

Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
odborný radca - správca
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Mar-
tin 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, odborný radca - správca 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Martin, oddele-
nie vymeriavacie I 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave 
podkladov na rozhodovanie v oblasti správy 
daní. Analýza existujúceho stavu vývoja plnenia 
jednotlivých druhov štátnych príjmov. Spraco-
vávanie a hodnotenie fi nančno-ekonomických 
analýz za účelom povoľovania úľav, odkladov 
a splátok a platenia preddavkov inak. Hodno-
tenie a zovšeobecňovanie poznatkov z úseku 
správy daní pre potreby daňovej kontroly 
a daňového exekučného konania. Samostatné 
odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie 
ucelených odborných činností na úseku správy 
daní. Výkon komplexnej správy u daňových sub-
jektov na všetkých druhoch spravovaných daní. 
Vyrubovanie daní, stanovovanie preddavkových 
povinností, vyrubovanie sankcií pri nedodržaní 
zákonne stanovených povinností. Vydávanie 
platobných výmerov, dodatočných platobných 
výmerov po daňovej kontrole alebo opakova-
nej daňovej kontrole. Predpisovanie a kontrola 
daňových povinností v súlade s platnou eviden-
ciou štátnych príjmov. Vykonávanie úkonov sú-
visiacich s prerušením a zastavením daňového 
konania. Zabezpečovanie komplexnej agendy 
súvisiacej s povoľovaním odkladov a splátok 
platenia daní a daňových nedoplatkov. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
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Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
Stránka www.profesia.sk prináša najviac pracovných ponúk z celého Slovenska i zahraničia.

TIP pre vás: 

Pracovné ponuky - zahraničie

Vodič na medzinárodnú dopravu
Slovensko, Európa
Spoločnosť: D.L.B., spol. s r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Priberáme do tímu 
nových vodičov na dodávky a tandemové súp-
ravy do 40t. s platnou digitálnou kartou vodiča., 
BEZPODMIENEČNÁ AKTÍVNA PRAX vo vedení 
nákladných automobilov minimálne 6 rokov!, 
prax v MKD veľkou výhodou., podmienkou ná-
stupu čistý register trestov!, komunikatívnosť, 
fl exibilita, Nakoľko jazdíme medzinárodnú do-
pravu budete si musieť poradiť s komunikáciou 
na nakládkach a vykládkach v zahraničí., tech-
nická zručnosť: V prípade poruchy na vozidle 
si musíte poradiť so základnými opravami. Plný 
úväzok, živnosť. Požiadavky: doprava, autoser-
vis, stredoškolské bez maturity, stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, C, E, Výhodou 
uchádzača je čiastočná znalosť cudzích jazykov, 
mechanická zručnosť, vodičský preukaz C, E, T. 
ADR preukaz, preukaz VZV., PRAX V MEDZINÁ-
RODNEJ DOPRAVE 6 ROKOV veľkou výhodou. 
Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: 
Ihneď. Iné výhody: Výhodou je stabilná pozícia 
na trhu, fi xný termín výplat, výborný kolektív. Po-
núkaný plat (brutto): Od 800 EUR/mesiac podľa 
výkonu,. Informácie o výberovom konaní: Prosíme 
zasielajte nám životopis na mail adresu práca@
dlb.sk. Prípadne na fax +421/245981143. Kon-
takt: Admin budova PD Dunajska Luzna, Peter 
Kristofi k, fax: 02/45 981 143 
Email: praca@dlb.sk 

Vodič MKD s ADR (základná - plach-
ta)
Španielsko
Spoločnosť: Villart Logistic Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Troj strana rolova-
cia plachta a megatrailer. Bude voziť hlavne 

na medzinárodných trasách (Španielsko, EU)., 
po nástupe pôjde do dvojky, aby sa oboznámil 
s našou fi rmou a začiatkom marca, sa mu zve-
rí kamión., dvoj posádku niekedy používame 
a neni vylúčené, že v budúcnosti by sa dvojka, 
mohla zopakovať., Základné ADR je nutné. Plný 
úväzok. Požiadavky: stredoškolské bez maturity, 
Minimálna prax 5 rokov., Základné ADR. Termín 
nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto): 2000 
- 2100 EUR/mesiac 2100 NETO Pravidelný me-
sačný plat ku koncu každého mesiaca,. Informá-
cie o výberovom konaní: Prosíme všetkých uchá-
dzačov, aby poslali svoj životopis na email: jan@
villartlogistic.com, budeme sa pozerať na všetky 
životopisy a preto prosíme, aby ste na kontaktné 
telefónne číslo, telefonovali len ak to požadujete 
úplne nutné a len v pracovných dňoch od 14:30, 
18:30. Kontakt: Barcelona Balaguer, Španielske 
kráľovstvo, Jan Tirinda, 0034662 553 559 
Email: jan@villartlogistic.com 

Manažér pre obchod a marketing
Česká republika, Maďarsko, Nemecko, 
Rakúsko, Rusko, Slovensko, Senica
Spoločnosť: ER-PRINT, a.s. Náplň práce, informá-
cie o pracovnom mieste: Vyhľadávanie nových 
obchodných partnerov a obchodných príležitos-
tí. Plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu, 
živnosť. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, štu-
dent vysokej školy, vysokoškolské I. stupňa, 
vysokoškolské II. stupňa, vodičský preukaz B, 
nemecký jazyk - mierne pokročilý alebo anglický 
jazyk - mierne pokročilý, MS Excel - pokročilý, 
MS Windows - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, 
MS Word - pokročilý, Skúsenosti so získavaním 
a zabezpečovaním zákaziek, komunikatívnosť, 
fl exibilita. Práca je vhodná pre absolventa. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Dohodou. Ponúkaný 
plat (brutto): 800 - 8000 EUR/mesiac. Informá-

cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín 
ukončenia výberového konania: 31.12.2011, in-
dividuálne osobné stretnutia. Kontakt: Čáčovská 
cesta 2709/4 Senica, Kristína Sládková 
Email: kalkulacie@erprint.sk 

Riaditeľ pobočky, country director, 
manager
Chorvátsko
Spoločnosť: Andre-media SK s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Riaditeľ poboč-
ky, country director andre-media group v Chor-
vátsku. André media group je profesionálna 
nemecká reklamná spoločnosť, ktorá pôsobí na 
trhu už vyše 29 rokov a rozširuje svoje pôso-
benie cez slovensko aj na Chorvátsku republi-
ku. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské 
I. stupňa, vodičský preukaz B, aspoň jeden 
z uvedených jazykov: chorvátsky jazyk - mierne 
pokročilý, nemecký jazyk - aktívne, slovenský ja-
zyk - aktívne, anglický jazyk - aktívne. Informácie 
o výberovom konaní: Jazyk anglický, nemecky 
stačí jeden z týchto jazykov aktívne, chorvátsky 
mierne pokročilí-dorozumieť sa, slovenský aktív-
ne. Kontakt: E.š.martinčekovej 4505/2 Liptov-
ský Mikuláš, Igor Rúfus, +421902 407 478 
Email: info@andre-media.sk 

Klampiar - izolatér
Bratislavský kraj, Zahraničie
Spoločnosť: IZOKOL s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Klampiarske práce 
všeho druhu., miesto EU. Plný úväzok, skrátený 
úväzok, na dohodu, živnosť. Požiadavky: základ-
né vzdelanie. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 1000 
EUR/mesiac Záleží od skúseností. Kontakt: 
Bohrova 11 Bratislava, Ing Marian Kolarič, 0911 
693 340 
Email: izokol@bonet.sk 

Facharbeiter
Österreich
Gesellschaft: I.K. Hofmann GmbH Arbeitsinhalt, 
Informationen über die Arbeitsstelle: Haben Sie 
sich schon immer einen Beruf in Österreich 
gewünscht?, hofmann Personal, einer der größ-
ten Personaldienstleister seit 25 Jahren, bietet 
Karrierechancen für Facharbeiter, Ingenieure 
und Kaufmännische Arbeitskräfte ab Mai 2011 
in Österreichs an., unser Angebot: langfristige 
Karrierechancen auf dem Österreichischen 
Arbeitsmarkt, internationale Erfahrung und be-
rufl iche Entwicklung, arbeitsbedingungen nach 
dem Österreichischen Recht, anforderungen: 
gute/sehr gute Deutschkenntnisse, facharbei-
ter, Ingenieur oder Kaufmännische Ausbildung, 
bereitschaft, nach Österreich umzuziehen, 
nutzen Sie die Chance, sich auf dem Österrei-
chischen Arbeitsmarkt zu entwickeln und neue 
Berufshorizonte zu erkunden., Für Rückfragen 
steht Ihnen Frau Kateryna Golitsyna unter der 
Rufnummer 0043, 664 80676 4038 gerne zur 
Verfügung., wir freuen uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen: Anschreiben (Initiative/
gezielt), Lebenslauf, Foto, Zeugnisse) unter: 
k.golitsyna@hofmann-personal.at, die aktuellen 
Stellenangebote fi nden Sie unter: http://www.
hofmann.info/at/jobportal/jobangebote.html. 
Vollzeitbeschäftigung, nach Vereinbarung. An-
forderungen: Grundausbildung, Mittelsschulbil-
dung ohne Abitur, Mittelsschulbildung mit Abi-
tur, Weiterbildung/höhere fachliche Ausbildung, 
Universitätsausbildung (z. B. Bc.,. ..), Universität-
sausbildung (z.B. Dipl. Ing.,. ..), Doktorat, deuts-
che sprache - aktive kenntnis, Ability to move to 
Austria. Einstellungstermin: 1.5.2011. Kontakt: 
Industriezeile 56a Linz, Österreich, Master Kate-
ryna Golitsyna, +43664806 764 038 
Email: k.golitsyna@hofmann-personal.at 

nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 
uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2011/14/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
samostatný radca - kontrolór
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Štú-
rovo 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, samostatný radca - kontrolór 

Počet obsadzovaných miest: 2 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Štúrovo, oddele-
nie kontroly a exekúcie 
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v oblasti daňovej kontroly v rámci správy 
daní podľa osobitného predpisu. Vykonávanie 
daňovej kontroly a vyhľadávacej činnosti, 
miestneho zisťovania. Príprava a vypracováva-
nie podkladov pre výber daňových subjektov na 
kontrolu a pre vypracovávanie plánov kontrolnej 
činnosti. Komplexné zisťovanie a preverovanie 
hospodárskych a účtovných operácií alebo 
iných skutočností, rozhodujúcich pre správne 
určenie daní alebo vznik daňovej povinnosti. 
Spracovanie podkladov k odborným stanovis-
kám v konaní o riadnych a mimoriadnych oprav-
ných prostriedkoch. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi: Do 25. februára 2011. Rozhodujúcim pre 
posúdenie dodržania termínu podania žiadosti 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum odoslania elektronickými prostriedkami 
kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti elek-
tronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 
služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň 

uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2011/13/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Mzdový účtovník
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Náplň práce, informácie 
o pracovnom mieste: Hlavné úlohy: ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky prijme do pracovného pomeru zamest-
nanca na obsadenie pracovného miesta mzdo-
vého účtovníka na zabezpečovanie spracovania 
miezd v rozpočtovej organizácii. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, Zoznam 
požadovaných dokladov: písomná žiadosť na 
obsadenie miesta mzdového účtovníka, kópia 
dokladu o vzdelaní, profesijný štruktúrovaný ži-
votopis, osobný dotazník, POŽIADAVKY: najme-
nej úplné stredné vzdelanie (môže byť i vyššie), 
ovládanie predpisov platných pre oblasť mzdo-
vej agendy rozpočtových organizácií, ovládanie 
práce s PC (Word, Excel, Internet), prax v mzdo-
vej učtárni v rozpočtovej organizácii najmenej 
3 roky z posledných piatich, rokov praxe, Žia-
dosti spolu s hore uvedenými požadovanými 
dokladmi zasielajte na adresu: Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, osobný úrad, 
Stromová ul. 1, 813 30 Bratislava alebo na e-mai-
lové adresy: danka.kapucianova@minedu.sk, 
Jarmila.belesova@minedu.sk, do 15. februára 
2011. Kontakt: Stromová 1 Bratislava 1, Ing. 
Jarmila Belešová, 02/59 37 44 52
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