
Dobrý deň, 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Vám zasiela ponuku voľného pracovného 
miesta. 
  

Zamestnávateľ:  DEMOLTA s.r.o. 
Pracovná pozícia:  PREDAVAČ / KA v potravinách 

Miesto výkonu:   B. Bartóka 10, Rimavská Sobota  
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1889901/predavacka-v-potravinach?filter_vpm=1 
  
Kontakt na zamestnávateľa:   Denisa Molnárová 
                                                            Tel. č.: 0911 11 66 33 

             Email: potravinydemolta@gmail.com 
  

V prípade záujmu  si môžete  zaslať životopis na uvedenú email. adresu resp. telefonicky 

kontaktovať zamestnávateľa. 

 

___________________________________________________________________________ 
  
  

Zamestnávateľ:   Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce  
Miesto výkonu:   Otvorené oddelenie SABOVÁ, Rimavská Sobota 

 
PRACOVNÍK ÚDRŽBY REFERÁTU LOGISTIKY (ELEKTRIKÁR) 
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1879862/pracovnik-udrzby-referatu-logistiky-elektrikar-
?filter_vpm=1 
 
Náplň práce: Obsluha o oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov 
elektrickej energie, dieselagregátov s výkonom 200kVA. Vykonáva údržbárske, opravárenské 
a elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov. Vykonáva prehliadky, opravy a údržbu elektrického 
zariadenia. Zúčastňuje sa  priebežných revízií elektrického zariadenia a priebežne odstraňuje zistené 
nedostatky. Vykonáva kontroly, opravy osvetlenia vnútorných a vonkajších plôch objektov. Vykonáva 
revíziu ručného elektrického prenosného náradia. Je držiteľom platného „Osvedčenia“ o odbornej 
spôsobilosti v elektrotechnike (min. §22 vyhláška MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z.) 

Požiadavky na PM: požaduje  sa ukončené  minimálne stredné odborné vzdelanie ukončené 
v študijnom odbore elektrotechnika, prax aspoň 3 roky v odbore, VP skupina B, Osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (min. §22 vyhláška MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z.) 
 
Vítané sú osvedčenia - zváračský kurz na kyslík -plyn (STN 050601, STN 050630), osvedčenie o 
zaškolení obsluhy plynového zariadenia (nízkotlakových kotlov) podľa § 17 ods. 3 vyhlášky č. 
508/2009Zb. z, ovládanie všeobecných údržbárskych prác. 

Základná zložka mzdy: 704 € / mesiac + príplatok v závislosti od praxe 
 
Kontakt na zamestnávateľa:   Ing. Gabriela Janková 
                                                            Tel. č.: 036/28 32 160 

             Email: gabriela.jankova@zvjs.sk 
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Zamestnávateľ:  Mesto Rimavská Sobota 

Miesto výkonu:   Svätoplukova 9, Rimavská Sobota  
  
Pracovná pozícia:  Referent  - účtovník škôl a školských zariadení 

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1889959/referent-uctovnik-sk-l-a-skolskych-
zariadeni?filter_vpm=1 

  
Pracovná pozícia:  Referent   - hlavný účtovník mesta 

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1889955/referent-hlavny-uctovnik-
mesta?filter_vpm=1 
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