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Manažér prílohy: Dana Valachová
Na prílohe spolupracovali: Dana Kulišíková, Veronika Kolesárová, Jana Nagyová
Výroba a grafi cká úprava: Miroslav Samák, Maroš Buchel
 Titulné a editorial foto: Freepik.com
 VYDAL: Petit Press, a. s., Divízia týždenníkov, o. z., Sládkovičova 1, Nitra

Vážení čitatelia, 
aj keď ekonomika na Slovensku 
zaznamenáva značné vlny, pracovný 
trh je otvorený a ponúka veľa 
možností realizácie. 
V každom segmente sa nájde 
dostatok voľných pracovných miest, 
ktoré je žiadúce obsadiť ľuďmi 
s chuťou pracovať. 
Či sú to rodinné podniky alebo firmy 
so zahraničnou účasťou, všetky už 
v dnešnej dobe ponúkajú kvalitné 
pracovné prostredie s množstvom 
benefitov. Stačí sa len začítať 
a vybrať si z množstva ponúkaných 
príležitostí. 
Vydavateľstvo Petit Press, a. s.,
v spolupráci s redakciami pripravili 
aktuálny prehľad voľných pracovných 
miest v regióne Trenčianskeho kraja. 
Vzhľadom na krátkosť času 
od prípravy po realizáciu sme 
samozrejme nestihli obsiahnuť 
všetko, ale aspoň malá sumarizácia 
bude pre vás veľkou pomocou.  

Šťastnú ruku vo výbere želá 
realizačný tím redakcií MY

POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
TRENČÍN
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RONA, a. s.            |            www.rona.sk

Bližšie informácie: 042/4601 225 resp. 224, personal@rona.sk alebo osobne na odbore RĽZ

STROJNÍK SKLÁRSKYCH ZARIADENÍ 

OBSLUHA STRIEKACIEHO AUTOMATU

OBSLUHA VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

ZORAĎOVAČ ZMENOVEJ ÚDRŽBY

ZORAĎOVAČ STROJOVEJ ÚDRŽBY

SKLÁR

ELEKTRIKÁR SILNOPRÚD / SLABOPRÚD

MANIPULAČNÝ ROBOTNÍK – vodič VZV
pomocné manipulačné práce so sklárskymi výrobkami

ponúka pozície

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY (platí pre všetky ponúkané pracovné pozície) 

Spoločnosť so 130 ročnou tradíciou
výroby nápojového skla svetovej kvality

  rekondičné pobyty
  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  sociálna výpomoc zamestnancom
  príspevok na dovolenky, rekreačné pobyty a rehabilitačné pobyty
  návratné bezúročné pôžičky
  odmeny darcom krvi – pri udelení Jánskeho plakety
  príspevok na kultúrne podujatia a športové aktivity
  príspevok na zdravotnícke pomôcky (okuliare, zubné protézy, očkovacie vakcíny, ...)
  príspevok na využívanie vybraných služieb (pedikúra, holič, ...)
  balíčky pre deti zamestnancov na MDD, Mikuláša
  vitamínové balíčky pre zamestnancov

  fyzioterapeutické centrum pre zamestnancov
  nadštandardné životné a zdravotné poistenie zamestnancov
  13. plat
  vzdelávanie, odborný a kariérny rast
  mzdové zvýhodnenie za zmennosť, prácu vo sviatok i počas víkendu
  individuálny bene�tný účet (IBU)
  odmeny pri dosiahnutí životného jubilea, vernostné odmeny
  odmeny pri odchode na dôchodok
  stravovanie poskytované vo vlastnej jedálni 
       - v cene 0,70 € pre zamestnanca 

TP22630105671
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Zvyšujeme
výrobu
Hľadáme nových kolegov

Bližšie informácie:
0918 482 685, brojo@brojo.sk

Druh úväzku: TPP
Dátum nástupu: Dohodou
Prácovný režim: Trojzmenný
Hrubá mzda po zaučení: do 1390 €*

Náplň práce: • spracovanie a formovanie cesta do výrobkov
• ukladanie výrobkov na plech
• balenie a krájanie výrobkov
• ukladanie hotových výrobkov na plech

Ponúkané výhody: • zvýhodnený nákup vlastných výrobkov
• práca v stabilnej spoločnosti
• vianočné odmeny, príplatky

 • dobrý kolektív

Požiadavky na zamestnanca: • ochota
• spoľahlivosť

*údaje za prvý polrok 2022, základná zložka mzdy 4,10 €.

Pracovník pekárenskej výroby

TP21309165
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inovácie spoľahlivosť systematickosť
tvorivosť tímový duch

Hľadáme Ťa do nášho tímu

CNC nastavovač 1500€ / brutto
nástupný plat

Obsluha a nastavenie CNC sústruhu podľa 
požiadaviek a technickej dokumentácie

Kontrola vyrobených dielov

Základná prevádzková údržba CNC stroja

Čítanie výkresovej dokumentácie a 
technologických postupov

Operátor CNC linky 1200€ / brutto
nástupný plat

Kontrola vyrobených dielov

Základná prevádzková údržba 
CNC stroja

Obsluha CNC sústruhu

0902 396 796
Robotnícka 4339
(areál Považských strojární)

klisanikova@bridge-precision.com

www.bridge-precision.com/kontakt

Čo ponúkame:

Finančné prémie a bonusy

Možnosť sebarealizácie a
kariérneho rastu

Stabilné pracovné prostredie

Teambuildingové aktivity 

Dvojzmenná prevádzka

TP22309016
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PRIMA ZDROJ POVAŽSKÁ 
BYSTRICA, S. R. O. 

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI: 
Spoločnosť Prima Zdroj Považská Bystrica 
sa zaoberá prenájmom nehnuteľností, 
komplexnou správou budov a rozvojom 
spravovaného majetku. 

FIREMNÉ BENEFITY: 
‐ Zaškolenie a následné vzdelávanie 
‐ Rozšírenie odborných schopností 

pomocou školení  
‐ Koncoročné odmeny a priebežné 

prehodnocovania mzdového 
ohodnotenia  

‐ Možnosť aktívne sa zapájať do 
tvorby zmien a zlepšovania 
procesov v spoločnosti 

VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY: 
‐ Komunikačné a organizačné 

schopnosti 
‐ Záujem vzdelávať sa v odbore 

a napredovať 
‐ Adaptácia na zmeny 
‐ Dobrá znalosť MS Office /Excel, 

Word, Outlook/, strojopisu  

KONTAKTNÉ ÚDAJE: 
Tatranská 295 

017 01 Považská Bystrica 

Tel.: +421903 544 400 

Email: sekretariat@primapx.sk 

Regionálny technik 
 

Mzda:  1200€ ‐ 1400€ po komplexnom zapracovaní  
 
Náplň práce: správa budov a starostlivosť 
o nehnuteľnosti, v ktorých sú situovaní nájomníci,  
rozvoj nehnuteľností a práca na nových projektoch. 

Ekonóm – účtovník 
 

Mzda : 1200€‐1800€ po komplexnom zapracovaní  
 
Náplň práce: výkon podvojného účtovníctva pre 
spoločnosti s predmetom činnosti prenájom 
nehnuteľností 

Obchodný manažér  
 

Mzda: 1200€ ‐ 1600€ po komplexnom zapracovaní  
 
Náplň práce: plánovanie a tvorba marketingovej 
stratégie,  marketingový prieskum, príprava 
a spracovanie dokumentov súvisiacich 
s obchodnom činnosťou  komunikácia a rokovanie 
s partnermi, súvisiace s obchodnou činnosťou  

Asistent riadiaceho pracovníka 
 

Mzda:  850€ ‐ 1200€ po komplexnom zapracovaní  
 
Náplň práce: komplexné riadenie sekretariátu 
riadiaceho pracovníka, evidencia, archivácia fyzickej 
a elektronickej pošty, spracovanie zápisov, ... 

Personálny manažér  
 

Mzda:  1200€ ‐ 2000 € po komplexnom zapracovaní 
Náplň práce:  Komplexná práca v oblasti 
zabezpečovania ľudských zdrojov, organizácia 
a vedenie výberových procesov, výkon komplexnej 
personálnej adminstratívy v zmysle legislatívy  

TP22309082
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Nezamestnanosť v októbri
klesla pod 6 percent
NAJVÝRAZNEJŠIEMEDZIMESAČNÉ AMEDZIROČNÉ
ZNÍŽENIE ZAZNAMENAL BRATISLAVSKÝ KRAJ.

BRATISLAVAMiera evidovanej
nezamestnanosti na Sloven-
sku dosiahla na konci októbra
5,90 %. Prvýkrát po dva a pol
roku tak klesla pod hranicu
šiestich percent.
Informovalo o tom Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVR) SR.
Oproti septembru klesla miera
nezamestnanosti o 0,16 per-
centuálneho bodu (p.b.).
Podiel disponibilných

uchádzačov o zamestnanie na
obyvateľstve v produktívnom
veku, čo je nový ukazovateľ
sledovaný ústredím práce, bol
v októbri na úrovni 4,37 %.
Počet ľudí bez práce klesal

v desiatom mesiaci roka vo
všetkých krajoch Slovenska.
Najvýraznejšie medzimesačné
a medziročné zníženie zazna-

menal Bratislavský kraj. Naj-
väčší medzimesačný pokles
spomedzi okresov, o 0,86 p.b.,
evidoval okres Senec, kde sa
nezamestnanosť v októbri
ustálila na 3,95 %.
„Tento mesiac prekonala

nezamestnanosť dva podstat-
némíľniky.
Celkovo klesla pod šesť per-

cent a vo všetkých krajoch je
už pod desiatimi percentami.
Práve vývoj v krajoch bol pre
mňa obzvlášť príjemným
prekvapením. Vo všetkých
nezamestnanosť klesala me-
dzimesačne aj medziročne,“
zhodnotil minister práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Milan
Krajniak (Sme rodina).
Rezort práce spustil v septem-
bri dva nové projekty s cieľom
udržať trend znižovania neza-

mestnanosti. Cieľom národ-
ného projektu
Prax pre mladých je podpo-

riťmladých ľudí do 29 rokovpri
uplatnení sa na trhu práce.
Národný projekt Aktivácia
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie podporuje zvý-
šenie zamestnateľnosti a za-
mestnanosti tejto skupiny
obyvateľov.
„Za uplynulý mesiac sa po-

čet žiadostí v oboch projek-
toch strojnásobil a so žiadateľ-
mi sme sa dohodli na celkovej
podpore vo výške takmer 2,5
milióna eur. Na záver pripo-
mínam, že ide o nové projek-
ty, ktoré sme spustili pred pri-
bližne dvoma mesiacmi,“ do-
plnil generálny riaditeľ ÚPSVR
Karol Zimmer.

(TASR)

Ilustr. foto: TASR

15PRÁCA V KOCKE
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prijmeme 
AUTOMECHANIKA 

do nášho tímu

Info: ivan@mazeli.sk
Považské Podhradie 376 (priemyselná zóna)   •  0908 797 733  •  www.mazeli.sk 

TP21309067

Staň sa súčasťou našej organizácie, ktorá už 10 rokov poskytuje 
služby v oblasti starostlivosti o seniorov na pracovných pozíciách:        

info@seniorvilletn.sk

ZDRAVOTNÁ SESTRA OPATROVATEĽKA
priemerná mzda s príplatkami brutto 1250,- priemerná mzda s príplatkami brutto 1100,-

TP22630105666
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Ekonomika recesii zatiaľ
odolala, horšia bude zima
HDP SAV 3. KVARTÁLI ZVÝŠIL O 0,3 PERCENTAA
ZAMESTNANOSŤ UŽ LENO0,1 PERCENTA.
Dnes (15.11.) zverejnený rých-
ly odhad vývoja ekonomiky
vmesiacoch júl až september
ešte nevypovedá o začiatku
recesie, teda hospodárskeho
poklesu spôsobeného vysokou
infláciou, vojnou na Ukrajine
a energetickou krízou.
Po sezónnom očistení sa

miestny HDP v 3. kvartáli
podľa štatistikov zvýšil o 0,3
percenta a zamestnanosť už
len o 0,1 percenta. Pôvodne
sme čakali skôr stagnáciuHDP
(0,0 percenta medzištvrťroč-
ne, možno aj mierny mínus)
a už len minimálny rast za-
mestnanosti, no kladné čísla
za celú eurozónu i Nemecko
zverejnené už skôr naznačo-
vali, že v pluse sa môže udržať
aj Slovensko.
Napriek tomu, že štruktúra

hospodárskeho vývoja ešte
zverejnená nebola, pokraču-
júci rast podporil odolný do-
máci dopyt v sektoroch slu-
žieb. Dostupné mesačné údaje
naznačovali skôr pokles akti-
vity, keďže priemyselná pro-
dukcia klesala v medzištvrť-
ročnom a ešte viac v medzi-
ročnom porovnaní, podobne
produkcia v stavebníctve.
Napriek tomu ale náš auto-

mobilový sektor zaznamenal
nárast pridanej hodnoty.
Opačná situácia nastala

v hutníctve. Napriek vysokým
cenám i dopytu sa znížila aj
miestna výroba elektrickej

energie (medziročne až o 18
percent).Mierne rástli aj reál-
ne exporty tovarov, avšak ho-
tovostná bilancia zahraničné-
ho obchodu s tovarmi bola na-
ďalej v mínuse, najmä pre vy-
soké dovozné ceny energií.
Klesali už ale aj maloobchodné
tržby – najmä pre vysokú in-
fláciu, ktorá významne ukra-
juje z kúpyschopnosti miest-
nych príjmov.Po revízií štvrť-
ročných i ročných údajov ná-
rodných účtov miestna eko-
nomika prekonala svoje pred-
pandemické maximum už za-
čiatkom tohto roka, no v po-
rovnaní s priemerom eurozó-
ny sa zotavuje o poznanie po-
malšie – tak v hospodárskom
výkone ako aj zamestnanosti.
Mzdy vo vybraných odvet-

viach rástli medziročne o 8
percent, priemer za celú eko-
nomiku bude pre oneskorenú
kompenzáciu inflácie vo ve-
rejnom sektore zrejme o čosi
nižší. Štatistici detaily zverej-

nia začiatkomdecembra.
Nadchádzajúca zima by ma-

la byť po ekonomickej stránke
slabšia. Horšiu situáciu v 4.
štvrťroku naznačuje októbro-
vý indikátor ekonomického
sentimentu, ktorý sa zhoršil
na najnižšiu úroveň od zimnej
vlny pandémie na začiatku
minulého roka.Aj keď nemá-
me informácie o štruktúre
vlastníctva zásob zemného
plynu na Slovensku, tie sú
schopné pokryť dopyt počas
celej sezóny, takže nadchá-
dzajúca recesia by nemusela
byť extra hlboká. Otázkou
ostáva, ako sa bude vyvíjať pl-
nenie zásobníkov znova od ja-
ri budúceho roku, teda do bu-
dúcej zimy. Slovenskú ekono-
miku by však v budúcom roku
malo potiahnuť dočerpávanie
eurofondov, a preto prognózu
dynamiky HDP na celý budúci
rok ponechávame stále nad
nulou (+0,8 percenta).

Michal Lehuta

Ilustr. foto: TASR
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MSM LAND SYSTEMS a TATRA DEFENCE SLOVAKIA
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Do svojho tímu hľadáme 
pracovníkov na voľné pozície

v autorizovanom servise Škoda 
v Auto-centrum, a.s. 

v Dubnici nad Váhom: 

Náplňou práce je oprava motorových vozidiel po poistných udalostiach.
Práca možná na TPP alebo živnosť.
Zamestnanecké výhody, benefity: V prípade živnosti sa fakturuje 50% z vý-
konu. V prípade dochádzania príspevok na tankovanie. Poskytnutie školení 
v školiacom centre. Zľava na náhradné diely pre seba a rodinných príslušníkov. 
Možnosť opravovať si vlastné vozidlo.

•  servis vozidiel
•  predaj nových a  

jazdených vozidiel
•  výkup vozidiel 
•  komplexné 

riešenie poistných 
udalostí

Práca s diagnostikou, zisťovanie závad, oprava kabeláži, montáž príslušenstva 
do vozidiel. Oprava a údržba vozidiel, mechanické opravy vozidiel. Práca na 
TPP.
Zamestnanecké výhody, benefity: Motivačné ohodnotenie, zapojenie do špe-
cializovaného vzdelávania, práca v mladom kolektíve, práca so špičkovou auto-
mobilovou technikou.
Zľava na náhradné diely pre seba a rodinných príslušníkov. Možnosť opravovať 
si vlastné vozidlo.

AUTOKLAMPIAR Platové podmienky: od 2000 € v hrubom

Platové podmienky: od 1900 € v hrubom
v závislosti od výkonu servisuAUTOELEKTRIKÁR – AUTOMECHANIK

 0911 154 990

Svoje životopisy môžete posielať na emailovú adresu 
miriam.horakova@auto-centrum.sk

TP22308218



22 PRÁCA V KOCKE

• príspevok pri narodení dieťaťa 75€
• príspevok darcom krvi a i.,
• možnosť získať:
‐ bonus za odpracované roky,
‐ mimoriadny bonus za prácu v sobotu
  3,50€/h
  (okrem plánovač ‐ disponent)

Email: jakub.janousek@al‐sppp.com
www.sppp53.com

Priemerný plat disponenta skladu farieb za posledné 3 mesiace bol 905€

• príspevok zamestnávateľa na stravovanie 
0,30€/deň,

Základná mzda od 1100€ (závisí od skúseností kandidáta)
Ponúkané výhody:

DISPONENT DO SKLADU FARIEB ‐ 2 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + mesačný bonus cca 100€

SKLADNÍK ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + priemerný mesačný bonus cca 170€

Priemerný plat skladníka za posledné 3 mesiace bol 1020€
TECHNIK ÚDRŽBY ‐ ELEKTRIKÁR ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka

Základná mzda 950€ ‐ 1200€ (závisí od skúseností kandidáta)
Priemerný plat elektrikára za posledné 3 mesiace bol 2190€

OBSADZUJEME PRACOVNÉ 
POZÍCIE V BÁNOVCIACH NAD 
BEBRAVOU A POTREBUJEME 

PRÁVE TEBA !

PLÁNOVAČ ‐ DISPONENT ‐ flexibilná pracovná doba,

Kontakt Tel. 0917 440 232
 SPPP Slovakia sro

HĽADÁTE PRÁCU?             
POĎTE K NÁM !

Spoločnosť SPPP Slovakia s.r.o. sa zaoberá lakovaním plastových komponentov pre automobilový 
priemysel.

Priemerný plat operátora výroby za posledné 3 mesiace bol 1050€

OPERÁTOR VÝROBY ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + priemerný mesačný bonus od cca 130€

• náborový bonus: za odporučenie 
zamestnancov ‐ pri plnom pracovnom fonde 
za prvý mesiac 23€ a 40€ každý ďalší mesiac

• príspevok pri narodení dieťaťa 75€
• príspevok darcom krvi a i.,
• možnosť získať:
‐ bonus za odpracované roky,
‐ mimoriadny bonus za prácu v sobotu
  3,50€/h
  (okrem plánovač ‐ disponent)

Email: jakub.janousek@al‐sppp.com
www.sppp53.com

Priemerný plat disponenta skladu farieb za posledné 3 mesiace bol 905€

• príspevok zamestnávateľa na stravovanie 
0,30€/deň,

Základná mzda od 1100€ (závisí od skúseností kandidáta)
Ponúkané výhody:

DISPONENT DO SKLADU FARIEB ‐ 2 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + mesačný bonus cca 100€

SKLADNÍK ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + priemerný mesačný bonus cca 170€

Priemerný plat skladníka za posledné 3 mesiace bol 1020€
TECHNIK ÚDRŽBY ‐ ELEKTRIKÁR ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka

Základná mzda 950€ ‐ 1200€ (závisí od skúseností kandidáta)
Priemerný plat elektrikára za posledné 3 mesiace bol 2190€

OBSADZUJEME PRACOVNÉ 
POZÍCIE V BÁNOVCIACH NAD 
BEBRAVOU A POTREBUJEME 

PRÁVE TEBA !

PLÁNOVAČ ‐ DISPONENT ‐ flexibilná pracovná doba,

Kontakt Tel. 0917 440 232
 SPPP Slovakia sro

HĽADÁTE PRÁCU?             
POĎTE K NÁM !

Spoločnosť SPPP Slovakia s.r.o. sa zaoberá lakovaním plastových komponentov pre automobilový 
priemysel.

Priemerný plat operátora výroby za posledné 3 mesiace bol 1050€

OPERÁTOR VÝROBY ‐ 3 ‐ zmenná prevádzka
Základná mzda 700€ ‐ 790€ + priemerný mesačný bonus od cca 130€

• náborový bonus: za odporučenie 
zamestnancov ‐ pri plnom pracovnom fonde 
za prvý mesiac 23€ a 40€ každý ďalší mesiac
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Uchádzači o prácu sú stále
viacej vyberaví
VÄČŠINA KANDIDÁTOV SI PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY
PREZRIE NIELENWEBOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI.
BRATISLAVA Napriek tomu, že
je veľa voľných pracovných
miest, hlási sa na ne stále me-
nej ľudí. Uchádzači o prácu sú
navyše vyberavejší.
Informovalo o tom záujmo-

vé združenie Asociácia perso-
nálnych agentúr Slovenska
(APAS).

Stručnejšie žiadosti

Doplnilo, že uchádzači si z ro-
ka na rok prezerajú viac ponúk
než v roku 2019 a viac premýš-
ľajú pred potvrdením záujmu.
Je však niekoľko spôsobov, ako
ich motivovať. Prvým je zjed-
nodušenie prijímania žiados-
tí. Zaslanie životopisu a moti-
vačného listu by malo vyžado-
vať minimálne úsilie. Odbor-
níci odporúčajú odstrániť ne-
potrebné kroky. Výskumy
ukazujú, že konverzia uchá-
dzačov sa zvýši o 365 percent,
ak podanie žiadosti o zamest-
nanie trvá päť minút alebo
menej. Združenie tiež radí
uvádzať aj pracovné výhody.
Benefity ako flexibilná pra-
covná doba, práca na home of-
fice alebo hybridný model je
vhodné uviesť na popredné
priečky inzerátu.
Kandidáta zaujíma, čo mu

vie firma poskytnúť. Ide aj
o hodnoty či napríklad kariér-
ny postup, vysvetľuje odbor-
níčka. Veľa požiadaviek odrá-
dza Uchádzači si prezerajú

takmer dvakrát toľko pracov-
ných ponúk na jednu žiadosť
než pred dvomi rokmi. Asociá-
cia preto odporúča byť auten-
tický, zároveň zdôrazniť, čo je
možné získať novou pozíciou
a použiť trochu humoru.
V marketingu alebo podob-
nom povolaní môže byť aj na
prvý pohľad príliš kreatívny
inzerát vhodný.
Ponuka by mala byť tiež

stručná, pracovné inzeráty do
300 slov majú zvyčajne väčší
počet žiadostí, priemerne o 8,4
percenta. Tiež e-maily do 400
znakov majú o 22 percent vyš-
šiu odozvu než tie dlhšie, vy-
číslilo združenie.
Odporúča tiež uviesť najviac

šesť požiadaviek. Pri dlhom
zozname požiadaviek na kan-
didáta sa záujemcovia môžu
obávať, že niektorej nevyho-
vejú a budú vylúčení. Navyše
pri základných, nekvalifiko-
vaných pozíciách alebo mies-
tach pre absolventov treba
minimalizovať požiadavku na
prax.„Ak hľadáte kandidáta
s praxou, sústreďte sa na jeho
skúsenosti a záujmy o danú
profesiu, ak ide o absolvent-
skú pozíciu, zvýraznite ochotu
učiť sa a iné kvality, ktoré sú
pre toto miesto potrebné,“ do-
dáva prezidentka APAS Zuza-
na Rumiz.

Uchádzačov zaujímajú
benefity aj kolektív

Treba tiež aktualizovať infor-
mácie o firme. Väčšina kandi-
dátov si pred podaním pri-
hlášky prezrie nielen webové
stránky spoločnosti, ale aj jej
sociálne siete.Asociácia odpo-
rúča venovať im pozornosť
a pravidelne ich aktualizovať.
Je vhodné tiež pridať informá-
cie o tíme, firemnej kultúre či
fotografie.Odborníci odporú-
čajú tiež uviesť do inzerátu,
ako sa firma stará o zamest-
nancov. Spoločnosti vnímané
pozitívne a ľudsky dostávajú
dvakrát viac žiadostí.
Hlavnými prioritami uchá-

dzačov pri výbere zamestna-
nia je podľa výskumov rovno-
váha pracovného a súkrom-
ného života, mzda a pracovné
výhody, kolektív, firemná
kultúra a stabilita. (TASR)

Ilustr. foto: TASR
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▪ Projektový manažér
▪ Operátor špeciálnej výroby
▪ Konštruktér
▪ Nastavovač / Programátor CNC 

strojov

Projektový manažér

Ponúkame pozície:

Kontaktujte nás: 
 vlasta.ciganova@msm.sk
 +421 901 776 439

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO PRÍBEHU 
Spoločnosť MSM Nováky, a.s. hľadá do svojho 
tímu talentovaných, inovatívnych a tvorivých 

pracovníkov a absolventov. 

Bližšie informácie: 
https://www.msm.sk/o-msm-
group/kariera/

Sme zbrojárska spoločnosť so 65 ročnou 
tradíciou.

▪ Konštruktér
▪ Nastavovač / Programátor CNC 

strojov

Kontaktujte nás: 
 vlasta.ciganova@msm.sk
 +421 901 776 439

Bližšie informácie: 
https://www.msm.sk/ohttps://www.msm.sk/o-msm-
group/kariera/

TP22630105664
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GeWiS ‐ Vášeň pre kvalitu 
 

Ponúkané pracovné pozície: 
 Obrábač kovov/Operátor CNC 
 Skladník/obsluha VZV 
 Údržba ‐ Elektrikár 
 Kuchár/‐ka 
 Zmenový kontrolór 
http://www.gewis‐gruppe.eu/ponuka‐prace.html 

Kontakt: kariera@gewis.eu 

 

 

 

GeWiS Gruppe je 
rodinne vedená firma, 
ktorá sa v zmysle 
zásady Vášeň pre 
kvalitu vyprofilovala 
na dodávateľa 
vysokopresných, 
komplexných dielov   
a montovaných skupín 
pre automobilový, 
elektrotechnický 
priemysel, hydrauliku 
a poľnohospodársku 
techniku. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

 práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti 
 pravidelný stabilný príjem 
 mesačné prémie od prvého dňa pracovného pomeru 
 dochádzkový bonus 100€/pol roka 
 mimoriadne ročné odmeny 
 ročná valorizácia mzdy 
 príplatky za zmennosť a víkendy podľa platného zákona 
 odborné zaškolenie všetkých pracovníkov, práca s modernými 

výrobnými technológiami 
 podpora vzdelávacích aktivít 
 starostlivosť o zdravie zamestnancov 
 stravovanie vo vlastnej jedálni 0,85€/obed 
 sociálny program a zamestnanecké benefity 
 firemné podujatia ‐ turistika, Mikuláš pre deti 
 zvýhodnené vstupy do Centra zdravia (posilňovňa, fínska sauna, 

masáže, pedikúra, manikúra) v objekte zamestnávateľa 
 odmena zamestnávateľa pri pracovnom jubileu 
 príspevok zamestnávateľa pri svadbe 
 možnosť kariérneho rastu 
 firemná preprava na trase Prievidza ‐ Handlová a späť 

 

 
 

  

GeWiS ‐ Vášeň pre kvalitu 
 

Ponúkané pracovné pozície: 
 Obrábač kovov/Operátor CNC 
 Skladník/obsluha VZV 
 Údržba ‐ Elektrikár 
 Kuchár/‐ka 
 Zmenový kontrolór 
http://www.gewis‐gruppe.eu/ponuka‐prace.html 

Kontakt: kariera@gewis.eu 

 

 

 

GeWiS Gruppe je 
rodinne vedená firma, 
ktorá sa v zmysle 
zásady Vášeň pre 
kvalitu vyprofilovala 
na dodávateľa 
vysokopresných, 
komplexných dielov   
a montovaných skupín 
pre automobilový, 
elektrotechnický 
priemysel, hydrauliku 
a poľnohospodársku 
techniku. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

 práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti 
 pravidelný stabilný príjem 
 mesačné prémie od prvého dňa pracovného pomeru 
 dochádzkový bonus 100€/pol roka 
 mimoriadne ročné odmeny 
 ročná valorizácia mzdy 
 príplatky za zmennosť a víkendy podľa platného zákona 
 odborné zaškolenie všetkých pracovníkov, práca s modernými 

výrobnými technológiami 
 podpora vzdelávacích aktivít 
 starostlivosť o zdravie zamestnancov 
 stravovanie vo vlastnej jedálni 0,85€/obed 
 sociálny program a zamestnanecké benefity 
 firemné podujatia ‐ turistika, Mikuláš pre deti 
 zvýhodnené vstupy do Centra zdravia (posilňovňa, fínska sauna, 

masáže, pedikúra, manikúra) v objekte zamestnávateľa 
 odmena zamestnávateľa pri pracovnom jubileu 
 príspevok zamestnávateľa pri svadbe 
 možnosť kariérneho rastu 
 firemná preprava na trase Prievidza ‐ Handlová a späť 
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DESIGN ENGINEER  M/W/X
SALES ENGINEER AFTER SALE M/W/X
TEAM LEADER STEEL STRUCTURES M/W/X
TEAM LEADER FOR PRODUCTION M/W/X
MANUFACTURING PREPARATION TECHNICIAN M/W/X
PURCHASER M/W/X
TECHNICAL WORKER M/W/X
WELDER M/W/X

PONÚKAME:
Atraktívne platové ohodnotenie
Príjemný pracovný kolektív a inšpirujúce pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kantíne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., 
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com .           

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033 alebo na webovej stránke 
www.scheuch.com a www.scheuch.sk

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblasti inovatívnej odprašovacej       
a environmentálnej techniky a pre svoj závod v Prievidzi hľadá kandidátov na 

obsadenie pracovných pozícií:

DESIGN ENGINEER  M/W/X
SALES ENGINEER AFTER SALE M/W/X
TEAM LEADER STEEL STRUCTURES M/W/X
TEAM LEADER FOR PRODUCTION M/W/X
MANUFACTURING PREPARATION TECHNICIAN M/W/X
PURCHASER M/W/X
TECHNICAL WORKER M/W/X
WELDER M/W/X

PONÚKAME:
Atraktívne platové ohodnotenie
Príjemný pracovný kolektív a inšpirujúce pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kantíne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., 
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com .           

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033 alebo na webovej stránke 
www.scheuch.com a www.scheuch.sk

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblasti inovatívnej odprašovacej       
a environmentálnej techniky a pre svoj závod v Prievidzi hľadá kandidátov na 

obsadenie pracovných pozícií:

DESIGN ENGINEER  M/W/X
SALES ENGINEER AFTER SALE M/W/X
TEAM LEADER STEEL STRUCTURES M/W/X
TEAM LEADER FOR PRODUCTION M/W/X
MANUFACTURING PREPARATION TECHNICIAN M/W/X
PURCHASER M/W/X
TECHNICAL WORKER M/W/X
WELDER M/W/X

PONÚKAME:
Atraktívne platové ohodnotenie
Príjemný pracovný kolektív a inšpirujúce pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kantíne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., 
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com .           

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033 alebo na webovej stránke 
www.scheuch.com a www.scheuch.sk

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblasti inovatívnej odprašovacej       
a environmentálnej techniky a pre svoj závod v Prievidzi hľadá kandidátov na 

obsadenie pracovných pozícií:

DESIGN ENGINEER  M/W/X
SALES ENGINEER AFTER SALE M/W/X
TEAM LEADER STEEL STRUCTURES M/W/X
TEAM LEADER FOR PRODUCTION M/W/X
MANUFACTURING PREPARATION TECHNICIAN M/W/X
PURCHASER M/W/X
TECHNICAL WORKER M/W/X
WELDER M/W/X

PONÚKAME:
Atraktívne platové ohodnotenie
Príjemný pracovný kolektív a inšpirujúce pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kantíne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., 
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com .           

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033 alebo na webovej stránke 
www.scheuch.com a www.scheuch.sk

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblasti inovatívnej odprašovacej       
a environmentálnej techniky a pre svoj závod v Prievidzi hľadá kandidátov na 

obsadenie pracovných pozícií:

DESIGN ENGINEER  M/W/X
SALES ENGINEER AFTER SALE M/W/X
TEAM LEADER STEEL STRUCTURES M/W/X
TEAM LEADER FOR PRODUCTION M/W/X
MANUFACTURING PREPARATION TECHNICIAN M/W/X
PURCHASER M/W/X
TECHNICAL WORKER M/W/X
WELDER M/W/X

PONÚKAME:
Atraktívne platové ohodnotenie
Príjemný pracovný kolektív a inšpirujúce pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kantíne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., 
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com .           

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033 alebo na webovej stránke 
www.scheuch.com a www.scheuch.sk

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblasti inovatívnej odprašovacej       
a environmentálnej techniky a pre svoj závod v Prievidzi hľadá kandidátov na 

obsadenie pracovných pozícií:

TP22308220
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SaarGummiSaarGummiSaarGummi SlovakiaSaarGummi SlovakiaSlovakiaSlovakiaSlovakia

sealing the future. sealing the future. sealing the future. 

091598908309159890830915989083
praca@saargummi.com 

09159890830915989083
praca@saargummi.com praca@saargummi.com praca@saargummi.com praca@saargummi.com 

Spoločnosť SaarGummi Slovakia Spoločnosť SaarGummi Slovakia 
s.r.o. vyrába pre automobilový s.r.o. vyrába pre automobilový 
priemysel dverové, kufrové aj priemysel dverové, kufrové aj 
okenné tesnenia  od roku 1994.
priemysel dverové, kufrové aj priemysel dverové, kufrové aj 
okenné tesnenia  od roku 1994.okenné tesnenia  od roku 1994.okenné tesnenia  od roku 1994.okenné tesnenia  od roku 1994.

Hľadáme do nášho tímu 
zamestnancov zzamestnancov zzamestnancov zzamestnancov zzamestnancov z dôvodu 
rozširovania výroby pre nové rozširovania výroby pre nové 
výrobné projekty.
rozširovania výroby pre nové rozširovania výroby pre nové 
výrobné projekty.výrobné projekty.

Ponúkame prácu aj pre absolventov.Ponúkame prácu aj pre absolventov.

Ponúkame prácu priamo vo Ponúkame prácu priamo vo 
výrobnom procese, ale máme výrobnom procese, ale máme 
možnosť ponúknuť  pozície aj pre možnosť ponúknuť  pozície aj pre 
iné talenty.
možnosť ponúknuť  pozície aj pre možnosť ponúknuť  pozície aj pre 
iné talenty.iné talenty.

Zamestnancom ponúkame:Zamestnancom ponúkame:

 Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú 
dopravu 
Príspevok na firemnú autobusovú 
dopravu dopravu –
Príspevok na firemnú autobusovú 
dopravu dopravu 
Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú 

– 90%
Príspevok na firemnú autobusovú Príspevok na firemnú autobusovú 

90%90%


dopravu 


dopravu dopravu 
13. a
dopravu 
13. a13. a
dopravu dopravu dopravu dopravu dopravu 
13. a13. a 14. plat14. plat14. plat14. plat14. plat


14. plat14. plat14. plat14. plat

Dochádzkový bonus podľa pracovného Dochádzkový bonus podľa pracovného Dochádzkový bonus podľa pracovného 
zaradenia
Dochádzkový bonus podľa pracovného Dochádzkový bonus podľa pracovného 
zaradeniazaradenia

 Príspevok do III. pilieraPríspevok do III. piliera


Príspevok do III. piliera


Príspevok do III. pilieraPríspevok do III. pilieraPríspevok do III. piliera
Odmena darcom krvi pri nároku na Odmena darcom krvi pri nároku na Odmena darcom krvi pri nároku na 
plaketu
Odmena darcom krvi pri nároku na Odmena darcom krvi pri nároku na 
plaketuplaketu


plaketu


plaketuplaketuplaketu
Stravovanie vo vlastnej jedálni s cenou Stravovanie vo vlastnej jedálni s cenou Stravovanie vo vlastnej jedálni s cenou 
0,80€ za porciu
Stravovanie vo vlastnej jedálni s cenou Stravovanie vo vlastnej jedálni s cenou 
0,80€ za porciu0,80€ za porciu


0,80€ za porciu


0,80€ za porciu0,80€ za porciu0,80€ za porciu
Trvalý pracovný pomer uzavretý priamo s Trvalý pracovný pomer uzavretý priamo s Trvalý pracovný pomer uzavretý priamo s 
našou spoločnosťou
Trvalý pracovný pomer uzavretý priamo s Trvalý pracovný pomer uzavretý priamo s 
našou spoločnosťounašou spoločnosťou


našou spoločnosťou


našou spoločnosťounašou spoločnosťounašou spoločnosťou
Odmena pri životnom aOdmena pri životnom aOdmena pri životnom aOdmena pri životnom aOdmena pri životnom aOdmena pri životnom a pracovnom Odmena pri životnom aOdmena pri životnom a
jubileu
Odmena pri životnom aOdmena pri životnom a
jubileujubileu


jubileu


jubileujubileujubileu
Bonus zamestnancom za odporučenie Bonus zamestnancom za odporučenie Bonus zamestnancom za odporučenie 
nového zamestnanca
Bonus zamestnancom za odporučenie Bonus zamestnancom za odporučenie 
nového zamestnancanového zamestnanca

 7,50 hodinový pracovný čas7,50 hodinový pracovný čas

CHCEME CHCEME CHCEME 
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Obuvnícka spoločnosť EMPER s.r.o. Oslany, 
začína výrobu letnej obuvi a hľadá šikovných zamestnancov do výroby.
Ak máte záujem o prácu v obuvníctve, v jednozmennej prevádzke, 
v čistom a vykurovanom prostredí, tak neváhajte a pridajte sa k nám.

Pre záujemcov máme nasledovné voľné pracovné miesta:

1. manipulačná dielňa:
- vysekávač zvrškov obuvi a stielok – počet voľných miest 4 – vysekávanie stielok,
   zvrškov z kože a zo syntetických materiálov na malých a veľkých mostových sekačkách. 

2. spodková dielňa:
- obuvník – počet voľných miest 1 – pribíjanie stielok
- robotník vo výrobe obuvi – počet voľných miest 1 – strojové gumovanie podošiev
- robotník vo výrobe obuvi – počet voľných miest 1 – strojové gumovanie stielok
- operátor stroja na výrobu obuvi drásač – počet voľných miest 1 
- operátor stroja na výrobu obuvi nakladač – počet voľných miest 2 
- operátor stroja – obsluha vstrekolisov na výrobu stielok - počet voľných miest - 1
- robotník vo výrobe obuvi – počet voľných miest 1 – kontrola a čistenie hotových výrobkov pri páse
- robotník vo výrobe obuvi – počet voľných miest 1 – kontrola a balenie hotových výrobkov do krabíc
- balič hotových výrobkov/ práca v sklade – počet voľných miest 1 - balenie hotových výrobkov do kartónov 
   a paletovanie kartónov

3. šijacia dielňa:
- pomocný robotník vo výrobe obuvi – počet voľných miest 5 – ručné práce na šijacej dielne, zapínanie praciek,  
   značenie podľa šablón.
- operátor šijacieho stroja – šitie zvrškov, obšívanie, šitie zipsov 
   Nástup do zamestnania: predpoklad január 2023

4. Mechanik / elektromechanik – počet voľných miest 1 – oprava, nastavovanie a údržba
   šijacích strojov a iných strojov v obuvníctve.
   Nástup do zamestnania: ihneď.

Benefity a mzdové podmienky:
- mzdové podmienky 750€ - 1100€/ brutto
- dochádzkový bonus
- stravovacie poukážky 4,80 € / aj možnosť zakúpenia teplej stravy
- preplácanie cestovných nákladov, alebo zabezpečená �remná doprava

Požadujeme:
- skúsenosti s prácou vo výrobe obuvi výhodou
- dobrá motorika prstov
- manuálna zručnosť
- samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
- chuť pracovať

Ďalšie informácie o voľných pracovných miestach Vám radi zodpovieme 
pri osobných stretnutiach alebo na tel. čísle: 046/5492034

Žiadosti s profesionálnym životopisom nám zasielajte: 
na adresu Emper s.r.o SNP 266 , 97247 Oslany, email: emperoslany2@gmail.com

TP22308222
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TP22630105652

Projektujeme
priemyselné stavby

Stojíme za množstvom náročných a funkčných 
priemyselných stavieb, vďaka ktorým je Noving 
slovenskou značkou kvality. U nás budeš praco-
vať na zaujímavých projektoch pre spoločnosti 
Duslo, U.S. Steel, Continental, Evonik, Teva a 
mnohé ďalšie. Máme veľa projektov a dlhodobo 
hľadáme nových ľudí na pozície projektant alebo 
zodpovedný projektant vo všetkých profesiách 
ako procesár, strojár, stavbár, statik, elektro-
technik, zdravotechnik, vzduchotechnik.

NOVING je úspešná projekčná firma s dlhoročnou 
tradíciou, ktorá zamestnáva približne 60 členný 
kolektív od mladých dynamických a kreatívnych ľudí 
až po skúsených a zodpovedných odborníkov.
My sme NOVING, sme rodinná firma a firemná rodi-
na a hľadáme ľudí, ktorých práca baví. Poskytujeme 
projekčné služby pre farmaceutický, chemický, bio-
technologický, potravinársky, strojársky, hutnícky a 
energetický priemysel najmä na Slovensku a v Českej 
republike.

Dovoľ nám spoznať Ťa!
S nami získaš dlhoročnú perspektívu podpory a rastu 
Tvojej kariéry, ale aj stabilitu a zaujímavú prácu.

Prečo práve Noving?

- práca v jednej z naj- 
väčších projekcií je 
naozaj zaujímavá
- pracuješ s najlepšími 
počítačmi a softvérmi
- máme množstvo be- 
nefitov a odmeňovací 
systém 
- u nás nepracuješ vo 
farbrike, ale fabriky 
navrhuješ
- sme veľmi dobrý 
kolektív, do ktorého  
ľahko zapdadneš
- naša otvorenosť Ti 
pomôže rýchlo rásť a 
učiť sa nové veci
- navrhujeme prie-
mysel budúcnosti,        
priemysel bez uhlíku

TP22308224
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SME TU

ROKOV

S VAMI
UŽ25

Ponúka zaujímavú a stabilnú prácu 
na rôznych pozíciách 

v 3 zmennej prevádzke

Základná mzda (900-1000,- €) + príplatky
Možnosť navýšenia mzdy o príplatky za výkon

DOPRAVA zdarma pre všetky zmeny

Spoločnosť EUROPIN sa zaoberá výrobou zdravotníckych ihiel.

EUROPIN, s.r.o.
Johanna Vaillanta 3047/4

913 11 Trenčianske Stankovce

praca@europin.sk
032/285 00 20
*po zaučení

900 - 1200 €*

SME TU

ROKOV

S VAMI
UŽ25

Ponúka zaujímavú a stabilnú prácu 
na rôznych pozíciách 

v 3 zmennej prevádzke

Základná mzda (900-1000,- €) + príplatky
Možnosť navýšenia mzdy o príplatky za výkon

DOPRAVA zdarma pre všetky zmeny

Spoločnosť EUROPIN sa zaoberá výrobou zdravotníckych ihiel.

EUROPIN, s.r.o.
Johanna Vaillanta 3047/4

913 11 Trenčianske Stankovce

praca@europin.sk
032/285 00 20
*po zaučení

900 - 1200 €*
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