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22 pracovných ponúk

Bezpečnosť a ochrana
Bezpečnostný pracovník 
v obchodnom centre
Spišská Nová Ves, Krompachy
Spoločnosť: G4S Secure Solutions (SK), a. s. 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Výkon 
fyzickej ochrany na obchodnej prevádzke. Plný 
úväzok. Požiadavky: základné vzdelanie, stre-
doškolské bez maturity, stredoškolské s maturi-
tou, Preukaz odbornej spôsobilosti SBS, NUTNÁ 
PODMIENKA, občianska a trestná bezúhonnosť, 
zdravotná spôsobilosť, chuť pracovať. Práca je 
vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Doho-
dou. Iné výhody: Práca v stabilnej zahraničnej 
spoločnosti, možnosť kariérneho rastu, pravi-
delný stabilný príjem. Informácie o výberovom 
konaní: V prípade záujmu zašlite svoj životopis 
poštou alebo e-mailom., kontaktovať budeme 
iba vybraných uchádzačov. Kontakt: Višňová 16 
Bratislava 37, Mgr. Kristína Dóšová
Email: personalne@sk.g4s.com 

Technik BOZP
Banskobystrický kraj, Nová Baňa
Spoločnosť: Cortizo Slovakia, a.s. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Vykonávanie čin-
ností bezpečnostného technika, hodnotenie 
bezpečnostných rizík, vypracovanie a vedenie 
dokumentácie BOZP a zodpovednosť za jej 
dodržiavanie a aplikáciu, vykonávanie školenia 
zamestnancov v oblasti BOZP, vyšetrovanie 
pracovných úrazov, navrhovanie, implementá-
cia a kontrola nápravných opatrení, metodicky 
usmerňuje vedúcich a ostatných zamestnan-
cov k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov 
a hygienických zásad k zlepšovaniu BOZP 
a pracovného prestredia. Plný úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské 
II. stupňa, anglický jazyk - mierne pokročilý, MS 
Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS 
Word - pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Infor-
mácie o výberovom konaní: Ak Vás naša ponuka 
zaujala zasielajte svoj CV na nižšie uvedené kon-
taktné údaje. Kontakt: Železničný rad 29 Nová 
Baňa, Ing. Zuzana Sýkorová, + 421 918 671 
065, fax: 045/6855 257
Email: hhrr_slovakia@cortizo.com 

Autorizovaný bezpečnostný technik 
a technik požiarnej ochrany
Košický kraj, 
Prešovský kraj, Hencovce
Spoločnosť: BUKÓZA HOLDING, a.s. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Vedenie príslušnej 
dokumentácie BOZP a PO, kontrola a nahlasova-
nie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, evidencia pracovných úrazov, 
výhodnocovanie ich príčin, evidencia požiarov, 
návrhy a opatrenia požiarnej ochrany vedúce 
k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, prešetrenie príčin vzniku pracovných úra-
zov, spísanie a výhodnotenie výsledkov šetrenia 
a navrhnutie opatrení zamestnávateľovi na za-
bránenie týmto pracovným úrazom, zabezpeče-
nie spolupráce s orgánmi štátneho dozoru nad 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pri 
vyšetrovaní pracovných úrazov a ŠPD, navrho-
vanie zmien pracovných postupov a výrobných 
technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života 
a zdravia., zaistenie školenia zamestnancov or-
ganizácie alebo tretích osôb, ktoré sa so súhla-
som organizácie zdržiavajú na jej pracoviskách., 
vykonávanie školení v oblasti BOZP a OPP, 
tvorba dokumentácie v oblasti BOZP a OPP, 
poradenstvo a riešenie úloh a problémov týkajú-
cich sa bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, 
návrhy na používanie ochranných pracovných 
pomôcok a kontrola ich používania, spolupráca 
s PZS, vykonávanie preventívnych prehliadok 
a komplexných kontrol objektov. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, nadstav-
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškol-
ské III. stupňa, Platné osvedčenie autorizova-
ného bezpečnostného technika a technika po-
žiarnej ochrany, výhodou, lektorské minimum, 
samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
fl exibilita, znalosť programov MS Word, Excel, 
Outlook, pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné 
výhody: Práca v spoločnosti s dlhodobou tradíci-
ou, možnosť odborného rastu, sociálne výhody, 
služobný mobil. Informácie o výberovom konaní: 
Vaše žiadosti spolu so životopismi zasielajte 
e-mailom na adresu personalne2@bukoza.sk., 
predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 30.9.2012, Kontaktovať budeme len 
vybraných uchádzačov. Kontakt: Hencovská 
2073 Hencovce, Mgr. Romana Nguyenová, 
057/4413 104
Email: personalne2@bukoza.sk 

Bankovníctvo
Sprostredkovateľ fi nančných 
pôžičiek
Bardejov, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Svidník
Spoločnosť: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Poradenstvo 
v oblasti poskytovania pôžičiek, prvý kontakt 
s klientmi a starostlivosť o nich, vypracovanie, 
kompletizácia podkladov žiadosti, o poskytnu-
tie pôžičky. Živnosť. Požiadavky: stredoškol-
ské s maturitou, vodičský preukaz B, Internet 
(e-mail, www) - základy, MS Excel - základy, 
MS Word - základy, Príjemné a reprezentatívne 
vystupovanie, komunikatívnosť, fl exibilita, orga-
nizačné schopnosti, samostatnosť, práca s PC, 
práca na živnostenský list. Termín nástupu: Ih-
neď. Iné výhody: Motivačne nastavený systém 
provízneho odmeňovania, bezplatný adaptačný 
program PROFI JUNIOR, prepracovaný systém 
odborných školení, možnosť riadiť svoj pracov-
ný čas, možnosť sebarealizácie, marketingová 
podpora spoločnosti, práca v mieste bydliska. 
Ponúkaný plat (brutto): Motivujúce platové ohod-
notenie. Informácie o výberovom konaní: Žiadosti 
o prijatie s profesijným životopisom zasielajte na 
e-mailovú adresu spoločnosti., Ďakujeme všet-
kým kandidátom za prejavený záujem pracovať 
v našej spoločnosti, avšak odpovedať budeme 

len vybratým kandidátom pozvaným na osobný 
pohovor, ktorí splňajú všetky stanovené kritéria. 
Kontakt: Mliekarenská 10 Bratislava, Mgr. Kata-
rína Lechanová, 0 903 777 394
Email: katarina.lechanova@profi credit.sk

Sprostredkovateľ fi nančných 
pôžičiek
Prešov, Sabinov
Spoločnosť: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Poradenstvo 
v oblasti poskytovania pôžičiek, prvý kontakt 
s klientmi a starostlivosť o nich, vypracovanie, 
kompletizácia podkladov žiadosti, o poskytnu-
tie pôžičky. Živnosť. Požiadavky: stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, MS Excel 
- základy, Internet (e-mail, www) - základy, MS 
Word - základy, Príjemné a reprezentatívne vy-
stupovanie, komunikatívnosť, fl exibilita, organi-
začné schopnosti, samostatnosť, práca s PC, 
práca na živnostenský list. Termín nástupu: 
Ihneď. Iné výhody: Motivačne nastavený systém 
provízneho odmeňovania, bezplatný adaptačný 
program PROFI JUNIOR, prepracovaný systém 
odborných školení, možnosť riadiť svoj pracov-
ný čas, možnosť sebarealizácie, marketingová 
podpora spoločnosti, práca v mieste bydliska. 
Ponúkaný plat (brutto): Motivujúce platové ohod-
notenie. Informácie o výberovom konaní: Žiadosti 
o prijatie s profesijným životopisom zasielajte na 
e-mailovú adresu spoločnosti., Ďakujeme všet-
kým kandidátom za prejavený záujem pracovať 
v našej spoločnosti, avšak odpovedať budeme 
len vybratým kandidátom pozvaným na osobný 
pohovor, ktorí splňajú všetky stanovené kritéria. 
Kontakt: Mliekarenská 10 Bratislava, Mgr. Kata-
rína Lechanová, 0 903 777 394
Email: katarina.lechanova@profi credit.sk

Senior Relationship manažér 
Košice
Spoločnosť: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Realizovanie 
aktívneho predaja produktov a služieb banky, 
starostlivosť o korporátnych klientov, zabezpe-
čovanie a realizácia akvizícií v rámci daného 
regiónu, dozerať a spolupodieľať sa na vypraco-
vávaní úverových návrhov za svojich klientov, 
sledovať, analyzovať a výhodnocovať bonitu 
prideleného úverového portfólia. Plný úväzok. 
Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, anglický 
jazyk - aktívne, MS Word - pokročilý, MS Excel 
- pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, Prax vo 
fi remnom bankovníctve min. 2 roky podmien-
kou, skúsenosť s prácou s fi remnou klientelou 
podmienkou, znalosť bankových produktov, ob-
chodnícke zručnosti, dobré komunikačné a pre-
zentačné zručnosti, analytické myslenie. Termín 
nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zaujímavá práca 
v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, primerané 
fi nančné ohodnotenie, balík zamestnaneckých 
výhod. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 
5.10.2012, vaše písomné podklady (žiadosť, 
štruktúrovaný životopis so súhlasom na spra-
covanie osobných údajov v databáze VOLKS-
BANK Slovensko, a. s.) zasielajte E-mailom na 
adresu: personal@volksbank.sk a v predmete 
správy uveďte názov pozície a mesto, o ktoré 

máte záujem., Ďakujeme všetkým uchádzačom, 
odpovieme len tým, ktorí spĺňajú uvedené krité-
riá. Kontakt: Vysoka 9 Bratislava, Mgr. Martina 
Michev, 02/59 651 161
Email: personal@volksbank.sk 

Doprava, špedícia, 
logistika

Dispečer
Žilina
Spoločnosť: Slovak Parcel Service s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Dispečing, 
práca s vnútro fi remnými systémami, interne-
tom, e-mailom, komunikácia so zákazníkmi 
a s ostatnými oddeleniami spoločnosti, prebe-
ranie, evidovanie a vybavovanie objednávok, 
výdaj a príjem zásielok, vyhľadávanie preprav-
ných listov a, doručovacích hárkov v lokálnom 
archíve, archivácia, zatriedenie, kontrola doručo-
vacích hárkov, reporting. Plný úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz 
B, anglický jazyk - mierne pokročilý, nemecký 
jazyk - základy, MS Word - pokročilý, MS Excel 
- pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý, 
Zodpovednosť, plné pracovné nasadenie, ko-
munikatívnosť, fl exibilita, tímová práca, prax 
minimálne 2 roky, prax v oblasti zákazníckeho 
servisu, PP na zastupovanie počas rodičovskej 
dovolenky. Termín nástupu: 01.11.2012. Iné vý-
hody: Práca v stabilnej spoločnosti. Ponúkaný 
plat (brutto): Platové podmienky budú oznáme-
né vybranému uchádzačovi. Informácie o výbe-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania: 10.10.2012, Žiadosti spolu 
s pracovným životopisom zasielajte e-mailom na 
adresu recruitment@sps-spol. s r. o..sk s ozna-
čením pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate., 
Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený 
záujem pracovať v našej spoločnosti, avšak iba 
vybratí uchádzači budú telefonicky, resp. e-mai-
lom pozvaní na osobný pohovor., zaslaním Vašej 
žiadosti nám dávate súhlas so spracovaním Va-
šich osobných údajov. Kontakt: Senecka cesta 1 
Ivanka pri Dunaji, Recruitment, 02/48 707 101, 
fax: 02/48 707 115
Email: recruitment@sps-sro.sk

Skladník, vodič VZV
Košice
Spoločnosť: LUTO, s.r.o. Náplň práce, právo-
moci a zodpovednosti: Vykladanie a príjem 
materiálu, spracovanie importných/exportných 
dokumentov, práca s VZV, zaskladňovanie ma-
teriálu, výdaj materiál balenie, práca s PC (MS 
Offi ce, SAP), zodpovednosť za zverené nástroje 
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a techniku. Plný úväzok. Požiadavky: stredoš-
kolské bez maturity, stredoškolské s maturi-
tou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, 
vysokoškolské I. stupňa, Samostatnosť, fl exi-
bilita, oprávnenie viesť vysoko zdvižný vozík, 
počítačové zručnosti (SAP, MS Offi ce, internet) 
výhodou, chuť učiť sa nové veci. Termín nástupu: 
Po dohode. Iné výhody: Práca v silnej a stabilnej 
spoločnosti, práca na trvalý prac. pomer, mož-
nosť rozvíjať sa. Informácie o výberovom konaní: 
V prípade záujmu životopisy posielajte mailom 
na uvedenú adresu., vopred ďakujeme všetkým 
uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať 
budeme len vybraných kandidátov., zaslaním 
Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spra-
covaním a uchovaním Vašich osobných údajov 
uvedených v životopise za účelom výberu kan-
didátov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Kontakt: Gudernova 3 Kosice, Lýdia Čurliková, 
+421901 790 306, fax: 055/642 62 25
Email: lydia.curlikova@lutojob.eu 

Skladník/skladníčka
Košický kraj, Trenčiansky kraj
Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, prá-
vomoci a zodpovednosti: Jednoduché manipulač-
né práce v sklade na voziku, podmienka preukaz 
na vozik, práce na NZV, prax nutná, možnosť 
ubytovania v NMNV. Na dohodu. Požiadavky: 
stredoškolské bez maturity, stredoškolské s ma-
turitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, 
Platný preukaz na NZV-trieda I. a II., A,B,D, zod-
povednosť, samostatnosť, chuť pracovať. Práca 
je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ih-
neď. Ponúkaný plat (brutto): Od 590 EUR/me-
siac. Informácie o výberovom konaní: V prípade 
Vášho záujmu prosím zašlite štruktúrovaný živo-
topis na mail m.durajova@trenkwalder.com, tel. 
kontakt 0911 912 875. Kontakt: Rozmarinová 6 
Trenčín, Monika Durajova, 0 911 912 875, fax: 
032/7484 477
Email: m.durajova@trenkwalder.com 

Obchod
Flítový reprezentant
- obchodný zástupca
Bratislavský kraj
Spoločnosť: A.R.S. spol. s r.o. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Starostlivosť o exis-
tujúcich zákazníkov, praktická práca s náklad-
nými pneumatikami na vozidlách. Vyhľadávanie 
nových zákazníkov. Plný úväzok. Požiadavky: 
stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyš-
šie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stup-
ňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské 
III. stupňa, vodičský preukaz B, hospodárska 
korešpondencia - základy, MS Excel - pokroči-
lý, MS Word - pokročilý, MS Outlook - pokroči-
lý. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Platové 

ohodnotenie podľa výkonu. Práca v stabilnej 
fi rme s 20 ročnou tradíciou, ktorá je lídrom na 
trhu. Mladý kolektív. Odborné školenia. Infor-
mácie o výberovom konaní: Po zaslaní žiadostí 
a životopisov a ich následnom spracovaní, 
budú vybraní uchádzači telefonicky vyzvaní na 
osobné stretnutie. Kontakt: Ivánska cesta 22/A 
Bratislava, Bohumil Gregor, 02/48 204 031, fax: 
02/48 204 037
Email: info@ba.arspneu.sk

Obchodný zástupca
Bratislava, Nitra, 
Prešov, Rimavská Sobota, Trnava
Spoločnosť: FÖRCH Slovensko s.r.o. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Starostlivosť a rozvoj 
pridelených zákazníkov, vyhľadávanie nových 
zákazníkov, zodpovednosť za plnenie stanove-
ných fi remných cieľov. Plný úväzok. Požiadavky: 
stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie 
odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vy-
sokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stup-
ňa, vodičský preukaz B, MS PowerPoint - zákla-
dy, MS Excel - základy, Komunikatívnosť. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Služobné motorové 
vozidlo aj na súkromné účely, mobilný telefón. 
Ponúkaný plat (brutto): Podľa plnenia stanove-
ných cieľov. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 30.10.2012, Žilina (centrála). Kontakt: 
Rosinská cesta 12 Žilina, Miloš Tuharský, 041 
500 24 54, fax: 041/500 24 55
Email: praca@forch.sk 

Poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo

Pekár/ka 
Poprad
Spoločnosť: AHOLD Retail Slovakia, k.s. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Výroba peká-
renských výrobkov podľa danej receptúry, ba-
lenie a dokladanie tovaru do samoobslužných 
pultov. Na dohodu. Požiadavky: pekárenská 
výroba, stredoškolské bez maturity, Vzdelanie 
v odbore, resp. prax, ochota pracovať na zme-
ny, zodpovedný prístup k práci. Termín nástupu: 
Ihneď. Iné výhody: Zamestnancom ponúkame 
prácu v príjemnom prostredí,zázemie stabilnej 
spoločnosti,zaškolenie na pracovnú pozíciu 
a možnosť profesného rastu. Informácie o výbe-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania: 30.10.2012, vaše žiadosti 
spolu s profesným životopisom zasielajte na uve-
dené kontaktné adresy. Vyhradzujeme si právo 
na osobný pohovor si pozvať iba vybraných 
kandidátov., do predmetu e-mailu uveďte názov 
príslušnej pozície., uchádzač o zamestnanie je 
povinný k zasielanému životopisu pripojiť nasle-
dovný súhlas: v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

súhlasím so spracúvaním mojich osobných 
údajov obsiahnutých v zasielanom životopise 
spoločnosťou AHOLD Retail Slovakia, k.s., so 
sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, 
IČO: 35 818 913 v jej personálnej databáze 
za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie 
a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú 
pozíciu, a to po dobu 6 mesiacov, pričom som 
si vedomý/á toho, že tento súhlas môžem ke-
dykoľvek písomne odvolať. Kontakt: Moldavská 
cesta 32/A Košice, Ing. Martina Smerecká, fax: 
055/7861 701
Email: kariera_retail@ahold.sk 

Predavač mäsa 
a mäsových výrobkov 
Vranov nad Topľou
Spoločnosť: MECOM TRADE, spol. s r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Hľadáme pre-
davača do mäsopredajne., Náplň práce: predaj 
mäsa a mäsových výrobkov zákazníkovi, spolu-
podieľanie sa na inventúrach, udržiavanie čisto-
ty a poriadku v predajni. Plný úväzok. Požiadav-
ky: potravinárske, stredoškolské bez maturity, 
stredoškolské s maturitou, pokladňa - základy, 
Hľadáme pracovníka s chuťou predávať. Vyža-
dujeme základy práce s pokladňou, prípadne 
PC. Iné výhody: Zamestnanecké zľavy na tovar, 
interné vzdelávanie. Ponúkaný plat (brutto): 400 
- 450 EUR/mesiac. Informácie o výberovom ko-
naní: V prípade záujmu posielajte svoj životopis 
a kontakt prostredníctvom tejto stránky. Kontakt: 
Poľná 4 Humenné, Ing. Marcela Sabóová
Email: saboova@mecomtrade.sk 

Agronóm junior
Dunajská Streda, Blahová
Spoločnosť: DAN-FARM, s.r.o. Náplň práce, prá-
vomoci a zodpovednosti: Pomoc agronómovi pri 
riadení a koordinácii rastlinnej výroby, kontrola 
výrobnej činnosti, evidencia spotreby hnojív 
a prípravkov na ochranu rastlín, interné a ex-
terné výkazníctvo spojené s rastlinnou výrobou 
v súlade s platnou legislatívou a internými po-
stupmi spoločnosti, pomoc pri plánovaní a kon-
trole nákladov a efektívnosti rastlinnej výroby. 
Plný úväzok. Požiadavky: poľnohospodárstvo, 
stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie 
odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, 
vodičský preukaz B, maďarský jazyk - základy, 
anglický jazyk - mierne pokročilý, MS Word 
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Outlook 
- pokročilý, Samostatnosť, fl exibilita, komunika-
tívnosť, schopnosť riadiť ľudí a pracovať v tíme, 
schopnosť prijať zodpovednosť. Termín nástupu: 
01.11.2012. Informácie o výberovom konaní: 
Zaslaním životopisu dáva uchádzač/čka súhlas 
spoločnosti DAN-FARM, spol. s r. o. so spraco-
vaním svojich osobných údajov pre účely výbe-
rového konania v zmysle zákona č. 428/2002 
Zb. o ochrane osobných údajov., po ukončení 
výberového konania budú životopisy zlikvidova-
né. Kontakt: Hlavná 65 Blahová, Tomáš Lelovič, 
0905 521 182
Email: lelovic@madnet.sk 

Výroba
Balička 
Vranov nad Topľou, Hencovce
Spoločnosť: STAFF agency, s.r.o. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Príjmeme zručné ba-
ličky na manuálne balenie hotových textilných 
výrobkov., Náplň práce: balenie hotových tex-
tilných výrobkov, iné obslužné práce v textilnej 
výrobe, práca je v 2-zmennej prevádzke. Plný 
úväzok, na dohodu. Požiadavky: stredoškolské 
bez maturity, Manuálna zručnosť, schopnosť 
dodržiavať dochádzku (vrátane nepravidelnej 
práce cez víkend), schopnosť plniť požado-
vané pracovné normy, chuť pracovať. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca v overenom 
výrobnom podniku, práca v čistom prostredí, 
24 hod. hot-line servis koordinátora, pravidelná 
výplata mzdy na čas, dochádzkový bonus, pre 
vysoko produktívnych pracovníkov garantuje-
me dlhodobú práca. Ponúkaný plat (brutto): Od 
2,00 �/hod. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 10.10.2012, v prípade, že Vás naša 
ponuka zaujala a spĺňate základné požiadavky, 
zavolajte nám na tel. číslo 0948 950 940 v ča-
se od 9:00 do 17:00 hod., prosíme, neposielajte 
nám životopis! Ďakujeme., ref. č.: L03. Kontakt: 
Mariánske námestie 29/6 Žilina, Ing. Lucia Ja-
nušová, 0948 950 940
Email: zilina1@staffagency.sk 

Montážny pracovník 
Poprad
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
Miesto práce:Poprad, Ponúkaný plat (brutto):pri 
pohovore, Termín nástupu:dohodou, Druh pra-
covného pomeru:plný úväzok, Práce pri komple-
tovani skupín, podskupín a celkov do fi nálneho 
výrobku. Obsluha montážnych zariadení, liniek, 
uťahovákov, baliacich zariadení, JUS (jednoúče-
lových strojov) a pod., Náplň práce, právomoci 
a zodpovednosti,, montáž, zvarovňa, lakovňa, 
3-zmenná prevádzka, Iné výhody,, zabezpeče-
nie ubytovania, príspevok na stravu, práca bez 
sprostredkovateľských poplatkov, istota dlho-
dobého zamestnania a stabilného príjmu, kom-
plexná starostlivosť koordinátorom 24 hodín 
7 dní v týždni, Požiadavky na zamestnanca, Po-
žadované vzdelanie, stredoškolské bez maturity, 
stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie 
odborné vzdelanie, Osobnostné predpoklady 
a zručnosti, výučný list / maturita, dobrý zdra-
votný stav, pracovitosť, zodpovednosť, manuál-
na zručnosť, Ponúkame: dlhodobé zamestnanie, 
stabilný príjem, výplatu načas, možnosť práce 
nadčas + príplatky, stravné lístky, zabezpeče-
nie ubytovania. Plný úväzok. Termín nástupu: 
3.10.2012. Informácie o výberovom konaní: ref. 
č.: MTB 28778. Kontakt: Ulica 1. Mája 236 Pop-
rad, Lenka Fedorová, 0902 920 987
Email: lenka.fedorova@adecco.com 

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  5. október 2012

profesia.sk – najväčšia ponuka práce

N A J V Ä Č Š I A  P O N U K A  P R Á C E

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.



Sú pre vás názvy pozícií nezrozumiteľné?
Katalóg pracovných pozícií prináša podrobný popis najčastejších pozícií na Slovensku.
Navštívte www.pozicie.sk.

TIP pre vás: 

Štátna správa, 
samospráva

Hlavný štátny radca 
- Odbor špecifi ckých operácií 
- Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Náplň práce, právomoci 
a zodpovednosti: Služobný úrad, ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, dobro-
vičova 12, 812 66 Bratislava, druh štátnej služ-
by: stála štátna služba, obsadzovaná funkcia: 
hlavný štátny radca, odbor štátnej služby: 2.02 
Financie, organizačný útvar: Odbor špecifi ckých 
operácií, počet obsadzovaných štátnozamest-
naneckých miest: 1, hlavné úlohy: koncepčná 
a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na 
úrovni ministerstva. Vykonávanie štátnych zále-
žitostí na celoštátnej úrovni., metodicky a koor-
dinačne zabezpečuje činnosť v rámci fi nančného 
riadenia a fungovanie modulu kontroling v IES 
SAP, CO,, koordinuje proces plánovania nákla-
dov a investícií,, koordinuje útvary ministerstva 
pri plánovaní nákladov a investícií a spracováva 
údaje pre fi nančné riadenie – kontroling v IES 
SAP,, poskytuje poradenstvo k plánovaniu nákla-
dov a investícií podľa jednotlivých nákladových 
stredísk,, prijíma návrhy na požiadavky k zmene 
plánu nákladov a investícií a predkladá návrhy 
na posúdenie generálnej riaditeľke sekcie pôdo-
hospodárskej politiky a rozpočtu,, zodpovedá za 
všetky úpravy plánu nákladov a investícií počas 
celého rozpočtového roka v IES SAP,, kontroluje 
správne zaúčtovanie nákladov na nákladových 
účtoch a na nákladových strediskách,, zabez-
pečuje rozúčtovanie nákladových položiek 
(telefón, dátové služby a i.) podľa stanovených 
alokačných kľúčov na jednotlivé nákladové 
strediská v IES SAP,, zabezpečuje výhodnotenie 
výstupov modulu kontroling v rámci IES SAP na 
mesačnej báze. Plný úväzok. Požiadavky: vyso-
koškolské II. stupňa, MS PowerPoint - pokročilý, 
MS Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS 

Excel - pokročilý. Ponúkaný plat (brutto): Podľa 
zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. .. 
Informácie o výberovom konaní: Dátum podania 
žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do 
8. októbra 2012. Rozhodujúcim je dátum poda-
nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
e-mailom kontaktnej osobe., s označením na 
obálke a v žiadosti: výber č. 2012/44, na ad-
resu: ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, osobný úrad, dobrovičova 12, 812 
66 Bratislava alebo, e-mailom kontaktnej oso-
be: valeria.janosova@land.gov.sk (pri zaslaní 
e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť 
spolu s požadovanými dokladmi služobnému 
úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia 
výberu)., ref. č.: výber č. 2012/44. Kontakt: Dob-
rovičova 12 Bratislava, PhDr. Valeria Jánošová, 
02/59 266 207

Hlavný radca na oddelení sektorál-
nych politík (ESEP) Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej 
republiky
Bratislavský kraj, 
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí 
SR Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
HLAVNÉ ÚLOHY, podieľa sa na príprave kon-
cepcií a formovaní návrhov rámcových pozícií 
SR v oblasti sektorových politík EÚ,, prispieva 
k formulácii pozičných dokumentov SR a k tvor-
be legislatívy na úrovni EÚ,, podieľa sa na ko-
ordinácii ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy v rozhodovacom proce-
se v záležitostiach EÚ v určených oblastiach,, 
participuje na komunikácii s relevantnými in-
štitúciami v rámci SR pri formulovaní a presa-
dzovaní postojov SR na úrovni EÚ,, spracúva, 
posudzuje a výhodnocuje zahraničnú politiku 
SR a podieľa sa na určovaní cieľov politiky SR 
na pôde európskych inštitúcií,, samostatne vy-
pracúva analytické a spravodajsko-informačné 
materiály pre MZV SR a ÚOŠS v oblasti sek-
torových politík EÚ,, podieľa sa na koordinácii 
a metodickom usmerňovaní Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ v Bruseli a ZÚ SR v členských štátoch 
EÚ v oblastiach zverenej agendy,, reprezentuje 
MZV SR v rezortných koordinačných skupinách 

a pracovných skupinách v oblastiach zverenej 
agendy,, podieľa sa na príprave podkladov pre 
rokovania predstaviteľov SR s predstaviteľmi 
EÚ a členských štátov EÚ,, napomáha pri plne-
ní úloh a priorít SR v EÚ v oblastiach zverenej 
agendy., PREDPOKLADY, a) základné predpo-
klady: štátne občianstvo Slovenskej republiky (k 
dátumu podania prihlášky do výberového kona-
nia),, prezentačné schopnosti a skúsenosti s ko-
munikáciou v zahraničnom prostredí,, zdravotná 
spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe., 
b) kvalifi kačné predpoklady: ukončené vyso-
koškolské vzdelanie druhého stupňa,, aktívna 
znalosť anglického jazyka na úrovni C1 – C2 
v súlade so Spoločným európskym referenčným 
rámcom pre jazyky; znalosť ďalšieho cudzieho 
jazyka vítaná., c) odborné znalosti: znalosť 
o problematike politiky súdržnosti na úrovni 
EÚ, základná znalosť východísk a priorít SR 
v oblasti politiky súdržnosti, d) osobitné predpo-
klady: ovládanie práce s počítačom v prostredí 
Windows (MS Word, Excel, Powerpoint, atď.),, 
skúsenosti s prácou so zahraničnými partnermi, 
resp. medzinárodnými rokovaniami je výhodou,, 
pracovné pôsobenie v zahraničí v oblasti medzi-
národných vzťahov vítané,, vodičské oprávnenie 
skupiny B. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškol-
ské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa, vodičs-
ký preukaz B, anglický jazyk - aktívne, MS Excel 
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint 
- pokročilý, Veľmi dobré komunikačné, prezen-
tačné a koordinačné schopnosti,, koncepčné, 
analytické, tvorivé a invenčné myslenie,, krea-
tivita, fl exibilnosť, operatívnosť,, odolnosť voči 
stresu, nekonfl iktnosť v interpersonálnych vzťa-
hoch v rámci kolektívu,, občianska a morálna 
bezúhonnosť. Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný 
plat (brutto): V zmysle zákona č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe. Informácie o výberovom 
konaní: Zoznam požadovaných dokladov, 
ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača 
najneskôr do 12. októbra 2012: (1) písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového konania 
(s presným označením čísla výberového kona-
nia),, (2) motivačný list (maximálne v rozsahu 
jednej strany formátu A4),, (3) kópia diplomu 
o ukončení vysokej školy druhého stupňa (v 
prípade predloženia kópie vysokoškolského 
diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela 
uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú 

nostrifi kačnú doložku oprávneného orgánu 
SR),, (4) aktuálny profesijný štruktúrovaný živo-
topis (vrátane presného telefónneho kontaktu, 
kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),, (5) 
originál výpisu registra trestov nie starší ako 
3 mesiace,, (6) čestné vyhlásenie (na jednej 
strane formátu A4) o, pravdivosti všetkých uvá-
dzaných údajov a dokladov,, trvalom pobyte,, 
štátnom občianstve SR,, zdravotnej spôsobilosti 
na vykonávanú prácu,, vlastníctve vodičského 
preukazu skupiny B,, VŠEOBECNÉ POKYNY, (1) 
Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu 
so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť 
odoslaná (poštou alebo elektronicky) služobné-
mu úradu (poštová adresa: MZV SR, osobný 
úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; 
e-mailová adresa: vladimir.dovica@mzv.sk) naj-
neskôr do 12. októbra 2012. Na obálke je po-
trebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 
2012/09/44., (2) Do výberového konania budú 
pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, 
ktorí predložia všetky požadované doklady (po-
štou k uvedenému dátumu – rozhoduje dátum 
pečiatky poštového úradu, t. j. 12. október 2012; 
alebo dátum a čas elektronického odoslania, t. 
j. 12. október 2012 najneskôr do 23:59 hod.)., 
(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberového 
konania elektronickými prostriedkami, je po-
vinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, 
najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho 
výberového konania; v prípade jej nedoručenia 
nebude pripustený na písomnú časť výberového 
konania., (4) U každého pozvaného uchádzača 
bude overená aktívna znalosť požadovaného 
anglického jazyka (bližšie v časti kvalifi kačné 
predpoklady) formou písomného testu., (5) 
V procese výberového konania osobný úrad 
nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) 
žiadne informácie o jeho priebehu., (6) Prípad-
né ďalšie informácie k organizačnému zabez-
pečeniu výberového konania môže poskytnúť: 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, osobný 
úrad (Ing. V. Dovica, č. tel. 02/5978 2115), 
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37., ref. 
č.: VK č. 2012/09/44. Kontakt: Hlboká cesta 2 
Bratislava, Ing. Vladimír Dovica, + 421 2 59 78 
21 15
Email: vladimir.dovica@mzv.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

5. október 2012 www.profesia.sk
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Chcete mať každý deň najaktuálnejšie pracovné ponuky?
Vytvorte si agenta pre ponuky na stránke www.profesia.sk a pravidelne budete dostávať vyhovujúce ponuky priamo na váš e-mail.

TIP pre vás: 

Prácovník v zlievarni, brusič
Kutná Hora
Spoločnosť: PERSONAL SIMIX s.r.o. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Ponúkame prácu pre 
brusičov a drážkovačov v zlievarni v ČR, ďalej 
ponúkame prácu pre paličov (paličský preukaz), 
strojných formovačov a jadrárov, žeriavnikov 
A2, A4 s praxou (žeriavnik platné osvedčenie), 
zváračov EN 111 (základný kurz), tavičov (tavič 
pri vysoko tepelnej peci) v zlievarni Kutná Hora 

v ČR. Práca v stabilnej fi rme. Trvalý pracovný 
pomer., možnosť robiť nadčasy. Týždenné zálo-
hy vo výške 1 000 KČ. Ubytovanie zdarma alebo 
príspevok na ubytovanie vo výške 3 000 KČ. 
Plný úväzok. Požiadavky: základné vzdelanie, 
stredoškolské bez maturity, Prax v strojárskom 
priemysle a samostatnosť pri riešení úloh. Ter-
mín nástupu: Dohodou. Kontakt: Dukelská 70 Gi-
raltovce, Alena Miklušová, 00420466 687 143
Email: simix.agentura@gmail.com 

Vodič MKD
Slovensko, štáty EÚ
Spoločnosť: B.T. Transport s.r.o. Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Vodič v MKD v rámci 
krajín EÚ, turnusová práca, jazda podľa predpi-
sov 561/2006 a AETR. Plný úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské bez maturity, stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, C, E, anglický 
jazyk - základy alebo nemecký jazyk - základy, 
Psychologické vyšetrenie vodiča MKD, lekárske 

vyšetrenie, digitálna tachografová karta, ADR 
preukaz výhodou. Termín nástupu: Ihneď. Iné 
výhody: Atraktívne platové podmienky, moti-
vujúce osobné ohodnotenie, moderný vozový 
park. Ponúkaný plat (brutto): 1500 - 2100 EUR/
mesiac osobne na pracovnom pohovore. Infor-
mácie o výberovom konaní: Kontaktovať budeme 
len vybratých uchádzačov. Kontakt: Moyzesova 
7883/39 Zvolen, Tomáš Necpál, 0902 945 
742, fax: 0455 550 815
Email: tomas.necpal@bttransport.sk

Pracovné ponuky - zahraničie

Hlavný radca na oddelení ekonomic-
kej politiky EÚ (EKOP) Ministerstva 
zahraničných veci Slovenskej 
republiky
Bratislavský kraj, 
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí 
SR Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
HLAVNÉ ÚLOHY, podieľa sa na tvorbe koncepcií 
a rámcových pozícií SR spadajúcich do kompe-
tencie najmä Rady pre všeobecné záležitosti 
(GAC) a Rady pre hospodárske a fi nančné záleži-
tosti (ECOFIN),, prispieva k formulácii pozičných 
dokumentov a k tvorbe legislatívy na úrovni EÚ 
v oblasti ekonomickej politiky EÚ, hospodárskej 
a menovej únie, rozpočtu EÚ a viacročného fi -
nančného rámca EÚ,, spracúva, posudzuje a vý-
hodnocuje zahranično-politické aspekty agendy, 
ktorou sa zaoberá Výbor stálych predstaviteľov 
COREPER II v oblasti ekonomickej politiky EÚ, 
hospodárskej a menovej únie, rozpočtu EÚ 
a viacročného fi nančného rámca,, koordinuje 
komunikáciu s relevantnými inštitúciami v rám-
ci SR pri formulovaní a presadzovaní postojov 
SR na úrovni EÚ,, zaoberá sa multisektorálnymi 
aspektmi zverenej agendy a zabezpečuje jej 
koherenciu s inými pozičnými a strategickými 
dokumentmi EÚ a SR,, podieľa sa na koordinácii 
a metodickom usmerňovaní Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ v Bruseli a ZÚ SR v členských štátoch 
EÚ v oblastiach zverenej agendy,, reprezentuje 
MZV SR v rezortných koordinačných skupinách 
a pracovných skupinách v oblastiach zverenej 
agendy,, podieľa sa na príprave podkladov pre 
rokovania predstaviteľov SR s predstaviteľmi 
EÚ a členských štátov EÚ v oblastiach zverenej 
agendy,, napomáha pri plnení úloh a priorít SR 
v EÚ v oblastiach zverenej agendy., PREDPO-
KLADY, a) základné predpoklady: štátne občian-
stvo Slovenskej republiky (k dátumu podania 
prihlášky do výberového konania),, prezentačné 
schopnosti a skúsenosti s komunikáciou v za-
hraničnom prostredí,, zdravotná spôsobilosť pre 
výkon práce v štátnej službe., b) kvalifi kačné 
predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdela-
nie druhého stupňa, prednostne s ekonomickým 
zameraním,, aktívna znalosť anglického jazyka 
na úrovni C1 – C2 v súlade so Spoločným európ-
skym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť 
ďalšieho cudzieho jazyka vítaná., c) odborné 
znalosti: znalosti o hospodárskej a menovej 
únii,, znalosti o súčasnej ekonomickej situá-
cii EÚ,, znalosti o rozpočte EÚ a viacročnom 
fi nančnom rámci EÚ., d) osobitné predpokla-
dy: ovládanie práce s počítačom v prostredí 
Windows (MS Word, Excel, Powerpoint, atď.),, 
skúsenosti s prácou so zahraničnými partnermi, 
resp. medzinárodnými rokovaniami je výhodou,, 
pracovné pôsobenie v zahraničí v oblasti medzi-
národných vzťahov vítané,, vodičské oprávnenie 
skupiny B. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoš-
kolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa, 
anglický jazyk - aktívne, MS Excel - pokročilý, 

MS Word - pokročilý, MS PowerPoint - pokro-
čilý, Veľmi dobré komunikačné, prezentačné 
a koordinačné schopnosti,, koncepčné, analy-
tické, tvorivé a invenčné myslenie,, kreativita, 
fl exibilnosť, operatívnosť,, odolnosť voči stresu, 
nekonfl iktnosť v interpersonálnych vzťahoch 
v rámci kolektívu,, občianska a morálna be-
zúhonnosť. Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný 
plat (brutto): V zmysle zákona č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe. Informácie o výberovom 
konaní: Zoznam požadovaných dokladov, 
ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača 
najneskôr do 12. októbra 2012: (1) písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového konania 
(s presným označením čísla výberového kona-
nia),, (2) motivačný list (maximálne v rozsahu 
jednej strany formátu A4),, (3) kópia diplomu 
o ukončení vysokej školy druhého stupňa 
(v prípade predloženia kópie vysokoškolského 
diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela 
uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú 
nostrifi kačnú doložku oprávneného orgánu 
SR),, (4) aktuálny profesijný štruktúrovaný živo-
topis (vrátane presného telefónneho kontaktu, 
kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),, (5) 
originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 
mesiace,, (6) čestné vyhlásenie (na jednej stra-
ne formátu A4) o, pravdivosti všetkých uvádza-
ných údajov a dokladov,, trvalom pobyte,, štát-
nom občianstve SR,, zdravotnej spôsobilosti na 
vykonávanú prácu,, vlastníctve vodičského pre-
ukazu skupiny B,, VŠEOBECNÉ POKYNY, (1)Pí-
somná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu 
so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť 
odoslaná (poštou alebo elektronicky) služobné-
mu úradu (poštová adresa: MZV SR, osobný 
úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; 
e-mailová adresa: vladimir.dovica@mzv.sk) 
najneskôr do 12. októbra 2012. Na obálke je po-
trebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 
2012/09/43., (2) Do výberového konania budú 
pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, 
ktorí predložia všetky požadované doklady (po-
štou k uvedenému dátumu – rozhoduje dátum 
pečiatky poštového úradu, t. j. 12. október 2012; 
alebo dátum a čas elektronického odoslania, 
t. j. 12. október 2012 najneskôr do 23:59 hod.)., 
(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberového 
konania elektronickými prostriedkami, je po-
vinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, 
najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho 
výberového konania; v prípade jej nedoručenia 
nebude pripustený na písomnú časť výberového 
konania., (4) U každého pozvaného uchádzača 
bude overená aktívna znalosť požadovaného 
anglického jazyka (bližšie v časti kvalifi kačné 
predpoklady) formou písomného testu., (5) 
V procese výberového konania osobný úrad 
nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) 
žiadne informácie o jeho priebehu., (6) Prípad-
né ďalšie informácie k organizačnému zabez-
pečeniu výberového konania môže poskytnúť: 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, osobný úrad 
(Ing. V. Dovica, č. tel. 02/5978 2115), Hlboká 
cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37., ref. č.: VK 

č. 2012/09/43. Kontakt: Hlboká cesta 2 Brati-
slava, Ing. Vladimír Dovica, + 421 2 59 78 21 
15
Email: vladimir.dovica@mzv.sk

Hlavný radca na odbore európskych 
politík (EUPO) Ministerstva zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky
Bratislavský kraj, Hlboká cesta č. 2, 
833 36 Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: HLAV-
NÉ ÚLOHY, podieľa sa na príprave koncepcií 
a formovaní návrhov rámcových pozícií SR 
v oblasti sektorových politík EÚ,, prispieva k for-
mulácii pozičných dokumentov a k tvorbe legis-
latívy na úrovni EÚ v oblastiach sektorových 
politík,, podieľa sa na koordinácii ministerstiev 
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
v rozhodovacom procese v záležitostiach EÚ 
v určených oblastiach,, participuje na komu-
nikácii s relevantnými inštitúciami v rámci SR 
pri formulovaní a presadzovaní postojov SR na 
úrovni EÚ,, spracúva, posudzuje a výhodnocuje 
zahraničnú politiku SR a podieľa sa na určovaní 
cieľov politiky SR na pôde európskych inštitúcií,, 
samostatne vypracúva analytické a spravodaj-
sko-informačné materiály pre MZV SR v oblasti 
sektorových politík EÚ,, podieľa sa na koordinácii 
a metodickom usmerňovaní Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ v Bruseli a ZÚ SR v členských štátoch 
EÚ v oblastiach zverenej agendy,, reprezentuje 
MZV SR v rezortných koordinačných skupinách 
a pracovných skupinách v oblastiach zverenej 
agendy,, podieľa sa na príprave podkladov pre 
rokovania predstaviteľov SR s predstaviteľmi 
EÚ a členských štátov EÚ v oblastiach zverenej 
agendy,, napomáha pri plnení úloh a priorít SR 
v EÚ v oblastiach zverenej agendy., PREDPO-
KLADY, a) základné predpoklady: štátne občian-
stvo Slovenskej republiky (k dátumu podania 
prihlášky do výberového konania),, prezentačné 
schopnosti a skúsenosti s komunikáciou v za-
hraničnom prostredí,, zdravotná spôsobilosť pre 
výkon práce v štátnej službe., b) kvalifi kačné 
predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdela-
nie druhého stupňa,, aktívna znalosť anglického 
jazyka na úrovni C1 – C2 v súlade so Spoločným 
európskym referenčným rámcom pre jazyky; 
znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná., c) 
odborné znalosti: základné znalosti a prehľad 
najmä: o energetickej politike EÚ a aktuálnych 
výzvach v danej sfére, o východiskách a priori-
tách SR na poli energetickej politiky, o doprav-
nej politike EÚ, o politike životného prostredia 
EÚ vrátane jej medzinárodnej dimenzie, d) 
osobitné predpoklady: ovládanie práce s počí-
tačom v prostredí Windows (MS Word, Excel, 
Powerpoint, atď.),, skúsenosti s prácou so za-
hraničnými partnermi, resp. medzinárodnými 
rokovaniami je výhodou,, pracovné pôsobenie 
v zahraničí v oblasti medzinárodných vzťahov 
vítané,, vodičské oprávnenie skupiny B. Plný 
úväzok. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, 
vysokoškolské III. stupňa, vodičský preukaz B, 
anglický jazyk - aktívne, MS Word - pokročilý, 

MS Excel - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, 
E) osobné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, 
prezentačné a koordinačné schopnosti,, koncep-
čné, analytické, tvorivé a invenčné myslenie,, 
kreativita, fl exibilnosť, operatívnosť,, odolnosť 
voči stresu, nekonfl iktnosť v interpersonálnych 
vzťahoch v rámci kolektívu,, občianska a morál-
na bezúhonnosť. Termín nástupu: Ihneď. Ponúka-
ný plat (brutto): V zmysle zákona č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe. Informácie o výberovom 
konaní: Zoznam požadovaných dokladov, 
ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača 
najneskôr do 12. októbra 2012: (1) písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového konania 
(s presným označením čísla výberového kona-
nia),, (2) motivačný list (maximálne v rozsahu 
jednej strany formátu A4),, (3) kópia diplomu 
o ukončení vysokej školy druhého stupňa 
(v prípade predloženia kópie vysokoškolského 
diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela 
uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostri-
fi kačnú doložku oprávneného orgánu SR),, (4) 
aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrá-
tane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej 
poštovej a elektronickej adresy),, (5) originál vý-
pisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,, (6) 
čestné vyhlásenie (na jednej strane formátu A4) 
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov 
a dokladov,, trvalom pobyte,, štátnom občian-
stve SR,, zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú 
prácu,, vlastníctve vodičského preukazu skupiny 
B,, VŠEOBECNÉ POKYNY, (1) Písomná žiadosť, 
podpísaná uchádzačom spolu so všetkými poža-
dovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou 
alebo elektronicky) služobnému úradu (poštová 
adresa: MZV SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 
833 36 Bratislava 37; e-mailová adresa: vladi-
mir.dovica@mzv.sk) najneskôr do 12. októbra 
2012. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť 
číslo výberového konania 2012/09/42., (2) Do 
výberového konania budú pozvaní elektronickou 
cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky 
požadované doklady (poštou k uvedenému 
dátumu – rozhoduje dátum pečiatky poštového 
úradu, t. j. 12. október 2012; alebo dátum a čas 
elektronického odoslania, t. j. 12. október 2012 
najneskôr do 23:59 hod.)., (3) Ak uchádzač 
podá žiadosť do výberového konania elektronic-
kými prostriedkami, je povinný doručiť ju služob-
nému úradu aj písomne, najneskôr však v deň 
uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; 
v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na 
písomnú časť výberového konania., (4) U každé-
ho pozvaného uchádzača bude overená aktívna 
znalosť požadovaného anglického jazyka (bliž-
šie v časti kvalifi kačné predpoklady) formou pí-
somného testu., (5) V procese výberového kona-
nia osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, 
elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu., 
(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému 
zabezpečeniu výberového konania môže poskyt-
núť: Ministerstvo zahraničných vecí SR, osobný 
úrad (Ing. V. Dovica, č. tel. 02/5978 2115), 
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37., ref. 
č.: VK č. 2012/09/42. Kontakt: Hlboká cesta 2 
Bratislava, Ing. Vladimír Dovica, + 421 2 59 78 
21 15
Email: vladimir.dovica@mzv.sk
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