Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno
Údaje k 30.07.2022

Názov profesie (počet miest)

Zverejniť na internete a v
tlači: Áno, Stav miesta:
určené na obsadzovanie,
Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Administratívny/ -na pracovník/ - Prvá uhoľná
čka (1)
spoločnosť, spol. s
r.o.(Veľký rad 2900/5,
Komárno, 94501)
Asistent učiteľa (1)
Základná škola, Nám.
Konkolyho-Thege 2,
Hurbanovo(Nám.
Konkolyho-Thege 2,
Hurbanovo, 94701)
Automechanik (1)
Auto-Moto Service
s.r.o.(Novozámocká
cesta 4894, Komárno,
94501)

Vytvorené 01.08.2022 o 14:22

Kontakt u zamestn.

za mesiac (od 850)

Práca zahŕňa: administratívne práce, prácu asistenta/ -ky konateľa,
plánovanie pracovného kalendára a stretnutí, plnenie zverených úloh,
riadenie a plánovanie práce kolektívu pracovníkov.

Mgr. Nataša Ďurišová (tel.:
+421907093820, e-mail:
zs.hurbanovo@gmail.com)

za mesiac (od 842,5)

Dátum nástupu: 01.09.2022 , bezprostredná spolupráca s učiteľom v
triede a s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

Kristína Palóová (tel.:
+421915977977)

za mesiac (od 1000)

Opravy a diagnostikovanie porúch osobných a úžitkových vozidiel;
vykonávanie manuálnej údržby a servisu; zodpovednosť za
dodržiavanie stanovených technologických a procesných postupov;
vykonávanie záručných, pozáručných a generálnych opráv na
motorových vozidlách; využívanie dostupných diagnostikovaných a
meracích zariadení; opravy motorových častí vozidiel, príprava
vozidiel na STK a EK, iné servisné práce na vozidlách. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.
Vykonanie tradicionálnych indických ayurvédskych masáží podľa
ponuky a výberu klienta.

P-Team Services s. r.
JUDr. Peter Papáček (tel.:
o.(Nádvorie Europy 6/, +421905218491, e-mail:
Komárno, 94501)
peter.papacek@gmail.com)

Betonár (10)

FENIX 777
s.r.o.(Železničný rad
10, Kolárovo, 94603)
Poľnohospodárske
družstvo
Sokolce(Roľnícka 64,
Sokolce na Ostrove,
94617)
LUCKY SEVEN,
s.r.o.(M. R. Štefánika
1, Komárno, 94501)
Poľnohospodárske
družstvo
Sokolce(Roľnícka 64,
Sokolce, 94617)

Dealer, živá hra (5)

Dojič, ošetrovateľ dojníc (6)

Popis miesta

Magdaléna Kašajová (tel.:
+421357722222)

Ayurvédsky masér (2)

Chovateľ ošípaných (2)

Mzda - forma (od-do)

za mesiac (od 700)

Volodymyr Chudnenko Bc. (tel.: za mesiac (od 750)
+421919282593, e-mail:
chudovova@gmail.com)
Andrea Seszták Rákocza za mesiac (od 800)
personalistka (tel.:
+421915602129, e-mail:
mzdy@pdsokolce.sk)

Betonárske práce v stavebníctve. V prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa.

David Keve (tel.:
+421911779767, e-mail:
david.keve@hotmail.com)
(, fax: 0357780108, e-mail:
mzdy@pdsokolce.sk)

Práca v kasíne na živej hre. Ruleta, Black Jack, UTH.

za mesiac (od 750)

za mesiac (od 800)

Chov ošípaných.

Elektrikár, montážny pracovník
(2)
Energetik (1)

Hlavný účtovník (1)

Iný operátor stacionárneho
zariadenia a stroja inde
neuvedený (10)

Klampiar (2)

Kuchár /-ka (2)

Kuchár /-ka, pomocník v
kuchyni (1)

Kuchár thajských jedál (2)

Kuchár/ -ka (1)

Kuchár/ka (2)

EL-ON s.r.o.(Mierová
105, Kolárovo, 94603)
Stavebné bytové
družstvo
Komárno(Zimná
16,Komárno, 94501)
Poľnohospodárske
družstvo
Kolárovo(Krátka 2,
Kolárovo, 94603)
ZF Slovakia, a.s.(Ul.
roľníckej
školy 2877/86,
Komárno, 94501)

(tel.: +421911867361, e-mail:
varga@el-on.sk)
Marta Mihácsová (tel.:
+421357700171, e-mail:
info@sbdkn.sk)

za mesiac (od 1000)

Elektroinštalačné a prípravné práce,údržba,oprava.

za mesiac (od 900)

Ing. Imrich Bakos (tel.:
+421905852275, e-mail:
pd@pdkolarovo.sk)

za mesiac (od 1000)

Spracovanie faktúr za dodávku plynu, elektrickej energie, tepla,
teplej vody, spracovanie energetických analýz, príprava vyúčtovania
nákladov bytových domov. Pracovný čas: Po, Ut, Štv 07,00 - 15,00;
Str 07,00 - 16,00; Pi 07,00 - 14,00.
Kompletné vedenie účtovníctva poľnohospodárskeho družstva.

Mgr. Eva Kincerová (tel.:
+421353837240, e-mail:
eva.kincerova@zf.com)

za mesiac (od 648)

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; - obsluha výrobných strojov zariadení a
montážnych liniek, dodržiavanie predpísaných výrobných procesov manipulácia s materiálom a paletami aj za pomoci manipulačného
zariadenia - vykonávanie jednoduchých manuálnych činností ako
triedenie, čistenie atď. - vizuálna kontrola ako aj jednoduché merania
pomocou meradiel - spolupráca s technickou podporou výroby udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku

Mondrei
s.r.o.(Horná 70/1,
Kolárovo, 94603)
Dávid
Sabó(Komárňanská
258/112, Hurbanovo,
94701)
DREAM, spol. s
r.o.(Nám.M.R.Štefánika
11, Komárno, 94501)

Kristián Németh (tel.:
+421908159744)

za mesiac (od 700)

Dávid Sabó (tel.:
+421915316991)

za mesiac (od 646)

D Klampiarske práce pri výrobe kovových konštrukcií. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa na priloženom telefónnom čísle a
dohodnite si termín osobného stretnutia.
Príprava jedál podľa jedálneho lístka v Reštaurácii Steiner. Pracuje
sa krátky a dlhý týždeň. Mzda 646 EUR/mes. + bonusy. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa.

František Vas (tel.:
+421905700103, e-mail:
info@banderium.sk)

za mesiac (od 1300)

Príprava jedál.

Miller cars s. r.
o.(Bratislavská 61,
Kolárovo, 94603)
Ing.Jozef Jobbágy J+J(Mierová 72, Svätý
Peter, 94657)

Robert Molnár (tel.:
+421905234364)

za mesiac (od 800)

Príprava thajských jedál podľa jedálneho lístka.

Ing. Jolana Jobbágyová (tel.:
+421905254306)

za mesiac (od 650)

Príprava jedál podľa jedálneho lístka. Výhodou je vzdelanie v
odbore kuchár/ -ka, prax a zdravotný preukaz. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín a
miesto stretnutia.
Príprava jedál podľa jedálneho lístka, zodpovedá za chod.kuchyne.
V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a
dohodnite si miesto a termín stretnutia.

Zariadenie pre seniorov Mária Tóth (tel.:
Komárno(Špitálska 16, +421357732696)
Komárno, 94501)

Kuchár/kuchárka Hurbanovo (1) B+N Slovakia Facility Mgr. Oľga Bírešová (tel.:
Services spol. s
+421905500404, e-mail:
r.o.(Novozámocká 232/ olga.biresova@bplusn.sk)
2, Hurbanovo, 94701)

(-)

za mesiac (od 952)

Prijmeme na hlavný pracovný pomer pani kuchárku/pána kuchára.
Pracovnou náplňou je varenie jedál podľa jedálneho lístka. Pracovná
doba je pondelok až piatok od 06:00 hod do 14:00 hod. Základná
mzda je 952€ brutto. Nutnosť mať potravinársky preukaz.

Laboratórny diagnostik (1)

Nemocnica AGEL
Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94501)
Nemocnica AGEL
Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94575)
Súkromná stredná
odborná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvü Magán
Szakközépiskola(Slove
nská 52, Kolárovo,
94603)
ALT, akciová
spoločnosť(Roľníckej
školy 5095, Komárno,
94501)
SLOVINCOM, spol. s
r.o.(Komárňanská
211,Hurbanovo, 94701)

(, e-mail:
iveta.pakozdyova@nko.agel.sk)

Mechanik nákladných
motorových vozdiel, vodič (1)

GIKA s.r.o.(Agátová
75, Kolárovo, 94603)

Montážny pracovník (9)

KolArms s.r.o.(Horný
rad 19, Kolárovo,
94603)
PortaTherm SK,
s.r.o.(Elektrárenská
cesta 1, Komárno,
94501)
FENIX 777
s.r.o.(Železničný rad
10, Kolárovo, 94603)
Gabriel Frühvald STAVEBNINY(Železni
čná 892/79, Zemianska
Olča, 94614)

Lekár bez špecializácie (10)

Majster odborného výcviku kaderník (1)

Maliar, natierač (2)

Manipulant drevospracujúcej
výroby (5)

Montážny technik (1)

Murár (10)

Murár (2)

Mäsiar, Kostič, Pracovník v
mäsovej výrobe (1)

PhDr. Hajtman Béla (tel.:
+421907743332, e-mail:
scholaprivata1991@gmail.com)

za mesiac (od 1416,25)

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Zabezpečovanie odbornej zdravotnej a
medicínskej starostlivosti na oddelení klinickej biochémie.

za mesiac (od 1365)

Zabezpečovanie zdravotnej a medicínskej starostlivosti.

(-)

Majster odborného výcviku - kaderník.

Ing. Alexander Czita - výrobný za mesiac (od 1200)
riaditeľ (tel.: +421903279615, email: czita@altas.sk)

V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa a dohodnite si termín
a miesto stretnutia.

Ing. Eva Hrabovská (tel.:
+421915845352, e-mail:
eva.slovincom@gmail.com)

za mesiac (od 800)

Obsluha strojov, strojných a technologických zariadení.

Július Szabó (tel.:
+421905761696, e-mail:
gikasro@gmail.com)
Viktor Kis (tel.:
+421908608962, e-mail:
office@waffen.sk)
Gabriel Hrabovszki (tel.:
+421907512933, e-mail:
info@portatherm.sk)

za mesiac (od 762)

Oprava motorových vozidiel, vedenie motorového vozidla.

za mesiac (od 1000)

Predpríprava súčiastok zbraní, montáž zbraní a príslušenstva.

za mesiac (od 850)

Výroba a montáž PVC lamelových závesov, výroba pomocných
oceľových konštrukcií (zváranie), výroba kyvných dverí (zváranie),
technický návrh riešení. Zamestnávateľ ponúka nástupný plat 850
EUR/mes. + odmeny a prémie.
Murárske práce v stavebníctve. V prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa.

Volodymyr Chudnenko Bc. (tel.: za mesiac (od 750)
+421919282593, e-mail:
chudovova@gmail.com)
Frederika Horváthová (tel.:
za mesiac (od 800)
+421905335179, e-mail:
fridi9020@gmail.com)

DANUBIUS spol. s
Mgr. Ildikó Ládiová (tel.:
r.o.(Hadovská cesta 19, +421908749107, e-mail:
Komárno, 94501)
ladiova@danubius.sk)

za mesiac (od 1200)

Murárske práce všetkého druhu. V prípade záujmu si dohodnite
osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle. Miesto výkonu
práce: Zemianska Olča a okres Dunajská Streda - podľa zákaziek.

Vykostenie bravčového a hovädzieho mäsa, úprava mäsa, mäsiarske
práce a pomocné mäsiarske práce.

Nastavovač a obsluha
kovoobrábacích (CNC) strojov
(9)
Nastavovač a obsluha
kovoobrábacích CNC strojov
(10)
Nastavovač kovoobrábacích
strojov (10)

Obrábač kovov (3)

Obrábač kovov - obsluha
horizontálnej vyvrtávačky (1)

Obrábač kovov - sústružník (2)

Operátor drevoobrábacieho
stroja (1)

KolArms s.r.o.(Horný
rad 19, Kolárovo,
94603)
KolArms s.r.o.(Horný
rad 19, Kolárovo,
94603)
FERPLAST
SLOVAKIA,
s.r.o.(Novozámocká
cesta 58, Nesvady,
94651)
K-Form
s.r.o.(Holanovo 3641,
Hurbanovo, 94701)
ALT, akciová
spoločnosť(Roľníckej
školy 5095, Komárno,
94501)
ALT, akciová
spoločnosť(Roľníckej
školy 5095, Komárno,
94501)
FAGUS, spol. s
r.o.(Roľníckej školy
1519, Komárno, 94501)

Operátor drevoobrábacieho
stroja (1)

FAGUS, spol. s
r.o.(Roľníckej školy
1519, Komárno, 94501)

Operátor stroja na výrobu
výrobkov z plastov (2)

FERPLAST
SLOVAKIA,
s.r.o.(Novozámocká
cesta 58, Nesvady,
94651)
SILCOTEC EUROPE
(SK) s.r.o.(Družstevná
14, Komárno, 94501)

Operátor výroby (26)

Operátor výroby káblových
zväzkov (1)

SILCOTEC EUROPE
(SK) s.r.o.(Družstevná
14, Komárno, 94501)

Viktor Kis (tel.:
+421908608962, e-mail:
office@waffen.sk)
Viktor Kis (tel.:
+421908608962, e-mail:
office@waffen.sk)
Mária Zoltványová personalistka (tel.:
+421357902600, e-mail:
maria.zoltvanyova@ferplast.com
)
(tel.: +421948536571, e-mail:
info@deltako.sk)

za mesiac (od 900)

za mesiac (od 1000)

Nastavovač a obsluha kovoobrábacích (CNC) strojov. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.
Nastavovanie a obsluha kovoobrábacích (CNC) strojov.

za mesiac (od 740)

Nastavenie parametrov zariadení na úpravu kovov, montáž a
demontáž zariadení, kontrola funkčnosti. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.

za mesiac (od 739)

Montážne práce krbových vložiek, iné montážne a demontážne práce,
mechanická úprava kovov, zváračské práce, obsluha strojov a
zariadení, obrábač kovov.
V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a
dohodnite si termín stretnutia.

Ing. Alexander Czita - výrobný za mesiac (od 1100)
riaditeľ (tel.: +421903279615, email: czita@altas.sk)
Ing. Alexander Czita - výrobný za mesiac (od 1100)
riaditeľ (tel.: +421903279615, email: czita@altas.sk)

V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a
dohodnite si termín stretnutia.

Anton Truska (tel.:
+421905912723, e-mail:
faguskn@fagus-interiors.sk)

za mesiac (od 660)

Výroba a opracovávanie drevených lamiel. V prípade záujmu si
dohodnite osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.

za mesiac (od 850)

Výroba a opracovávanie drevených lamiel.

za mesiac (od 750)

Obsluha a nastavenie strojov na výrobu plastov. V prípade záujmu
kontaktuje zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.

Ing. Mária Zoltványová (tel.:
+421357902600, e-mail:
Maria.Zoltvanyova@ferplast.co
m)

Ing. Linda Pintérová (tel.:
za mesiac (od 646)
+421917798951, e-mail:
linda.pinterova@silcoteceurope.c
om)
(, e-mail:
za mesiac (od 665)
sgirova@silcoteceurope.sk)

Skladanie káblov a káblových zväzkov, bez fyzickej náročnosti.
Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Zamestnanec bude zaučený.
Mzda 646 EUR/mes. + výkonnostný a dochádzkový bonus do výšky
20%.
Zhotovovanie káblových zväzkov.

Pekár (1)

Bott Pékség
s.r.o.(Hadovce 14,
Komárno, 94501)
Pekár (4)
Ing. Leonard Lévai LEBECO(Kolárovo,Re
meselnícka 4, 94603)
Pestovateľ exotických rastlín (3) SHR Tünde Füsi
Nagy(Platanová alej
5144/10E, Komárno,
94501)
Podporný pracovník v
Nemocnica AGEL
zdravotníctve (asistent DRG) (5) Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94575)
Pomocné práce v elektrodielni - FEAG SLK Elektro
výrobný robotník (3)
s.r.o.(Elektrárenská
10,Komárno, 94501)
Pomocník v kuchyni (1)
Danubius Center
s.r.o.(Hradná 2,
Komárno, 94501)
Pomocník/ -čka v kuchyni (1)
PLANT B,
s.r.o.(Biskupa
Királya 10/, Komárno,
94501)
Pomocný pracovník /-čka v
Dr. DENY r.s.p. spol. s
potravinárskej výrobe (4)
r.o.(Školská 1240/55,
Svätý Peter, 94657)

Bott Frigyes (tel.:
+421917565787, e-mail:
bottbakery@gmail.com)
(tel.: +421905514558, e-mail:
levai@lebeco.sk)

za mesiac (od 800)

Gömöriová Anna Mgr. (tel.:
+421915388808, e-mail:
tundefusinagy@yahoo.com)

za mesiac (od 700)

Výroba a spracovanie pekárenských výrobkov. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si miesto a
termín strenutia.
Pekár (Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe). V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.
Pestovanie exotických rastlín.

(, e-mail:
iveta.pakozdyova@nko.agel.sk)

za mesiac (od 739)

Zabezpečovanie kódovania voči poisťovniam.

Mária Kováčová (tel.:
+421357713557, e-mail:
slkelektro@slkelektro.sk)
Marián Pintér (tel.:
+421905834204)

za hodinu (od 3,713)

Strihanie vodičov ručným náradím, lisovanie dutiniek na koncoch
vodičov, označovovanie vodičov nálepkami, ukladanie vodičov
podľa tabubiek do rozvádzačov.
Pomocná sila v závodnej kuchyni, resp. kuchár /-ka.

András Belucz, konateľ (tel.:
+421949164565, e-mail:
plantbasedkn@gmail.com)

za mesiac (od 680)

Pomoc kuchárke pri príprave jedál, pomoc v kuchyni. Prax nie je
podmienkou, ale výhodou. V prípade záujmu si dohodnite osobné
stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.

Mgr. Katarína Dékányová (tel.:
+421904540202, e-mail:
kandy@kandy.sk)

za mesiac (od 800)

Pomocný pracovník /-čka v
zdravotníctve (1)

Iveta Pákozdyová (tel.:
za mesiac (od 646)
+421357909683, e-mail:
pam.kn@nemocnicakomarno.sk)

Výroba pekárenských výrobkov (pečenie, balenie). Pracovné zmeny
od 05,30 do 14,00 hod. a od 14,00 do 22,30 hod. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín a
miesto stretnutia.
Pomocné ošetrovateľské práce na lôžkových oddeleniach. Miesto je
vhodné pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a je vytvorené
cez NP "Chyť sa svojej šance".

Pomocný pracovník na stavbe
(2)

Nemocnica AGEL
Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94501)
Gabriel Frühvald STAVEBNINY(Železni
čná 892/79, Zemianska
Olča, 94614)

Pomocný pracovník pneuservisu Zsolt Kucsora /skladník /mechanik (1)
Pneumont(Železničný
rad 935/1, Kolárovo,
94603)

za mesiac (od 650)

za mesiac (od 820)

Frederika Horváthová (tel.:
+421905335179, e-mail:
fridi90210@gmail.com)

za mesiac (od 700)

Pomocné stavebné práce. Miesto výkonu práce: Zemianska Olča a
okres Dunajská Streda - podľa zákazky. V prípade záujmu si
dohodnite osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.
Najvhodnejší sú uchádzači z obcí: Zemianska Olča a Tôň z hľadiska
dochádzania, resp. aj iní, ktorí sú ochotní dochádzať.

Zsolt Kucsora (tel.:
+421905724884, e-mail:
info@pneumatikylacne.sk)

za mesiac (od 900)

Pomocné práce v pneuservise, práca v sklade.

Pomocný pracovník v
drevospracujúcej výrobe (1)

FAGUS, spol. s
Anton Truska (tel.:
r.o.(Roľníckej školy
+421905912723, e-mail:
1519, Komárno, 94501) faguskn@fagus-interiors.sk)

za mesiac (od 646)

Manipulačné práce vo výrobe drevených lamiel. V prípade záujmu
si dohodnite osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.

Pomocný pracovník v
drevospracujúcej výrobe (1)

FAGUS, spol. s
r.o.(Roľníckej školy
1519, Komárno, 94501)

za mesiac (od 670)

Manipulačné práce vo výrobe drevených lamiel.

Pomocný pracovník v
drevospracujúcej výrobe (2)

FAGUS, spol. s
Anton Truska - konateľ (tel.:
r.o.(Roľníckej školy
+421905912723, e-mail:
1519, Komárno, 94501) faguskn@fagus-interiors.sk)

za mesiac (od 630)

Manipulačné práce vo výrobe drevených lamiel. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.

Helena Kádarová (tel.:
+421951523122, e-mail:
forraimrich5438@gmail.com)

za mesiac (od 739)

Pomocné, manipulačné práce vo výrobe. V prípade záujmu
kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.

Viktor Kis (tel.:
+421908608962, e-mail:
office@waffen.sk)

za mesiac (od 850)

Pomocná kuchárka, pomocné práce pri príprave jedál. Termín
nástupu je možné dohodnúť pri osobnom pohovore. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa na uvedenom telefónnom čísle.

Pomocný výrobný pracovník (3) Polir - beton, s. r. o.(
Revický priemyselný
areál, Roľnícka 9,
Kolárovo, 94603)
Pomocný/ -ná kuchár/ -ka (1)
KolArms s.r.o.(Horný
rad 19, Kolárovo,
94603)
Pracovník /-čka zásielkovne (2)

Ing.Mgr. Beáta
Ing. Mgr. Nagyová Beáta (, eNagyová(Dlhá 339/44, mail: nagy.bea.cs@gmail.com)
Komárno 4, 94504)

za mesiac (od 646)

Výdaj zásielok v zásielkovni. Práca na plný alebo polovičný
pracovný úväzok - podľa dohody so zamestnávateľom. Otváracia
doba zásielkovne je od 09,00 - 18,00hod.

Predávač/-ka (1)

EXTRA TRADE SK s. Ladislav Oršulík (tel.:
r. o.(Hurbanovská cesta +421919318812, e-mail:
816/31, Svätý Peter,
frenk76@gmail.com)
94657)

za mesiac (od 646)

Vykonávanie činností súvisiacich s predajom. Preberanie zásob a ich
uskladnenie a zodpovedá za hotovosť v pokladni. Udržiavanie
poriadku v predajni. Prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa
telefonicky. Pracovné pohovory sa budú konať dňa 11.03.2022 od
8:00 u zamestnávateľa na adrese Svätý Peter Hurbanovská 31.

Programátor CNC strojov (1)

KolArms s.r.o.(Horný
rad 19, Kolárovo,
94603)
Premium supplements,
s. r. o.(Nová Stráž,
Vadaš , Komárno,
94504)
DANUBIUS spol. s
r.o.(Hadovská cesta 19,
Komárno, 94501)

Viktor Kis (tel.:
+421908608962, e-mail:
office@waffen.sk)
Richárd Rassid (tel.:
+421911433585)

za mesiac (od 900)

Programovanie CNC strojov. V prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín stretnutia.

za mesiac (od 994)

Logistik- riadiace funkcie.

Mgr. Ildikó Ládiová (tel.:
+421908749107, e-mail:
ladiova@danubius.sk)

za mesiac (od 800)

Príprava mäsových výrobkov a doplnkového tovaru na expedíciu
podľa jednotlivých objednávok, - sledovanie stavu zásob a
inventarizácia, - pomocné práce v mäsovej výrobe, na porážke práca je vhodnejšia pre mužov

Riadiaci pracovník v logistike
(1)

Robotník v expedícii (1)

Nemocnica AGEL
Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94575)
Nemocnica AGEL
Komárno
s.r.o.(Mederčská 39,
Komárno, 94501)
Gabriel Frühvald STAVEBNINY(Železni
čná 892/79, Zemianska
Olča, 94614)

Iveta Pákozdyová (tel.:
za mesiac (od 739)
+421357909683, e-mail:
Iveta.pakozdyova@nko.agel.sk)

Pomocné ošetrovateľské práce na lôžkových oddeleniach. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si miesto
a termín stretnutia.

Iveta Pákozdyová (tel.:
+421357909688, e-mail:
iveta.pakozdyova@nko.agel.sk)

za mesiac (od 971,88)

Pomocný zdravotnícky pracovník. Z hľadiska fyzickej náročnosti
(dvíhanie pacientov), je práca vhodná skôr pre muža.

Frederika Horváthová (tel.:
+421905335179, e-mail:
fridi90210@gmail.com)

za mesiac (od 800)

Príjem a výdaj tovaru zo skladu. Miesto výkonu práce: Zemianska
Olča, Železničná 892/79, ďalšie miesto výkonu práce: Topoľníky,
Hlavná 138. V prípade záujmu NAJPRV DOHODNÚŤ TERMÍN A
MIESTO POHOVORU. Najvhodnejší sú uchádzači zo Zemianskej
Olče, Tôňu a blízkeho okolia z hľadiska dochádzania.

Skladník (2)

H & O Construktion,
s.r.o.(Ďatelinová 291,
Iža, 94639)

Ing. Ildikó Orságová, konateľka
(tel.: +421357853060, e-mail:
info@hoconstruktion.sk)

za mesiac (od 700)

Sociálny pracovník (1)

Prosocia(Súdna 8/8,
Komárno, 94501)

Mgr. Štefan Labaš (tel.:
+421911609836, e-mail:
prosocia@prosocia.sk)

za mesiac (od 900)

Práca v sklade, výdaj a príjem materiálu, evidencia skladových
zásob. V prípade záujmu životopisy zasielajte na uvedenú emailovú adresu, alebo si dohodnite osobné stretnutie na zverejnenom
telefónnom čísle.
Ponúkame prácu pre sociálneho pracovníka v do Špecializovaného
zariadenia Prosocia v Hurbanove. Hľadáme šikovného
kolegu/kolegyňu ktorí s nami vytvoria ešte príjemnejšie prostredie
pre našich klientov. Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby,
záleží nám na ľudskom prístupe a kvalitnej starostlivosti. Ak máte
vzťah k práci, ktorú ponúkame, čakáme Váš mail či telefonát a
budeme sa tešiť na vzájomnú spoluprácu.Miesto výkonu práce:
Hurbanovo - Súdna 8 Pracovná doba: 08:00-16:30 (pondelok-piatok,
8 hodín denne, víkendy a sviatky sa nepracuje) 🟠Náplň práce:
Sociálna práca pre klientov zariadenia sociálnych služieb, práca s
klientmi, vedenie dokumentácie, vypracovanie individuálnych plánov
.Mzda: 800€ + finančný príspevok na stravu samozrejmosťou, v
budúcnosti možnosť benefitu (osobný príplatok) / mesiac, plný
úväzok: na pracovný zmluvu - TPP . Pozícii vyhovujú uchádzači so
vzdelaním: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. Stupňa, prax v
obore sociálna práca .Ostatné znalosti - Microsoft Word - pokročilý ,
Microsoft Excel – základy, internet - pokročilý .Vodičský preukaz
typu B.

Strojný zámočník - výrobný
robotník (1)

FEAG SLK Elektro
Ing. Mária Halmová (tel.:
s.r.o.(Elektrárenská 10, +421918748194, e-mail:
Komárno 1, 94501)
slkelektro@slkelektro.sk )

Sanitár (3)

Sestra bez špecializácie (5)

Skladník (1)

za hodinu (od 4,379)

Zamočnícke práce, zostavovanie a zváranie ľahkých kovových
konštrukcií, práca s výkresovou dokumentáciou, stehovanie. V
prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite
si termín stretnutia.

Sústružník kovov (1)

UNAR,
Ing. Martina Šramková (tel.:
s.r.o.(Priemyselný
+421905730194, e-mail:
areál, Kolárovo, 94603) sramkova@unar.sk )

za mesiac (od 755)

Technický pracovník - strojník
(1)

REKO RECYCLING
spol. s r.o.(Bokroš
5,Iža, 94639)

za mesiac (od 1100)

Thajský masér /-ka (3)

BMX s.r.o.(Odborárov Ing. Zoltán Balla (tel.:
3560/15, Komárno,
+421905871111, e-mail:
94501)
zballa88@gmail.com)

za mesiac (od 762)

Thajský/á masér/-ka (1)

RATTANA
s.r.o.(Tržničné
námestie 4810,
Komárno, 94501)
D-management
s.r.o.(Bátorove Kosihy
1396, 94634)

Zoltán Kis (tel.:
+421917044474, e-mail:
kiszoli83@gmail.com)

za mesiac (od 750)

Masér - Thajská masáž. V prípade záujmu najprv telefonický
kontakt, dohodnúť si termín stretnutia so zamestnávateľom.

Judita Pintérová (tel.:
+42369919035624, e-mail:
pinterova@gmx.at)

za mesiac (od 700)

Tlmočnícke služby. Uchádzači ktorí prejavia záujem, môžu odoslať
životopis na uvedenú e-mailovú adresu, alebo si na uvedenom
telefónnom čísle dohodnúť termín osobného stretnutia.

Tlmočník cudzích jazykov (1)

Mgr. Hedvig Járik (tel.:
+421908233646)

Sústružnícke práce. Ponúkaný plat od 755 eur/ podľa skúseností
vyšší. Pracovná doba od 06:00 do 14:00 alebo podľa dohody. V
prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite
si termín stretnutia.
Vedenie stavebného stroja (kompaktor, dózer, čelný nakladač),
drobná údržba zariadení. Pracovná doba od 07,00 do15,00 hod. prípadne podľa príkazu zamestnávateľa. Mzda od 1100,00 d
o1300,00 EUR/mes. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa
telefonicky a dohodnite si termín stretnutia.
Thajská masáž.

Traktorista (1)

Poľnohospodárske
(, e-mail: pdpribeta@gmail.com) za hodinu (od 4,5)
družstvo v
Pribete(Rúbaňská cesta
15, Pribeta, 94655)

Traktorové práce, orba, sejba, postrekovanie, odvoz obilia a pod. V
prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky alebo mailom
a dohodnite si termín stretnutia.

Triedič, balič v
drevospracujúcej výroba (1)

FAGUS, spol. s
r.o.(Roľníckej školy
1519, Komárno, 94501)

za mesiac (od 710)

Manipulačné práce vo výrobe drevených lamiel.

Triedič, balič v
drevospracujúcej výrobe (1)

FAGUS, spol. s
Anton Truska (tel.:
r.o.(Roľníckej školy
+421905912723, e-mail:
1519, Komárno, 94501) faguskn@fagus-interiors.sk)

za mesiac (od 646)

Manipulačné práce vo výrobe drevených lamiel. V prípade záujmu
si dohodnite osobné stretnutie na uvedenom telefónnom čísle.

Učiteľ (1)

Základná škola,
Školská ul. č. 757/10,
946 14 Zemianska
Olča(Školská
757/10,Zem.Olča,
94614)

Mgr. Dagmar Janišová (tel.:
(-)
+421915586896, e-mail:
skola@skolazemolca.onmicrosof
t.com)

Výchovno-vzdelávacia činnosť na základnej škole. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín
stretnutia.

Učiteľ /-a II. stupňa ZŠ s VJM
(1)

Základná škola
Františka Rákócziho II.
s vyučovacím jazykom
maďarským - II.
Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V.
Palkovicha(V.
Palkovicha 3,
Kolárovo, 94603)
Učiteľ/-ka matematiky a
Súkromná stredná
informatiky (1)
odborná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvü Magán
Szakközépiskola(Slove
nská, 52, Kolárovo,
94603, Komárno)
Učiteľ/-ka slovenského jazyka, Súkromná stredná
slovenskej literatúry a
odborná škola s
anglického jazyka (1)
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvü Magán
Szakközépiskola(Slove
nská, 52, Kolárovo,
94603, Komárno)
Učiteľ/-ka telesnej a športovej
Súkromná stredná
výchovy (1)
odborná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvü Magán
Szakközépiskola(Slove
nská, 52, Kolárovo,
94603, Komárno)
Učiteľ/-ka výtvarnej výchovy (1) Súkromná stredná
odborná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvü Magán
Szakközépiskola(Slove
nská, 52, Kolárovo,
94603, Komárno)
Vodič MKD (20)
KOMBI TRANS
s.r.o.(Žitavská 1,
Hurbanovo, 94701)

PaedDr. Eugen Kacz - riaditeľ
(-)
školy (tel.: +421918752301, email: iskola.rakoczi@gmail.com)

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra + dejepis alebo slovenský
jazyk a literatúra + geografia. V prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa a dohodnite si termín stretnutia.

PhDr. Hajtman Béla (tel.:
+421907743332)

(-)

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ všeobecnovzdelávacích
predmetov aprobácia: matematika - informatika.

(-)

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ všeobecnovzdelávacích
predmetov aprobácia: učiteľ slovenského jazyka, slovenskej
literatúry a anglického jazyka .

PhDr. Hajtman Béla (tel.:
+421907743332, e-mail:
scholaprivata1991@gmail.com)

(-)

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ všeobecnovzdelávacích
predmetov aprobácia: telesná a športová výchova.

(tel.: +421907743332)

(-)

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ výtvarnej výchovy.

Daniel Roško (tel.:
+421903207213, e-mail:
daniel.rosko@kt-sk.com)

za mesiac (od 1100)

Vodič MKD v štátoch EU

Vodič kamiónu (20)

Vodič kamiónu (20)

Vodič kamiónu (20)

Vodič medzinárodnej
kamiónovej dopravy (2)

TERRAVIA,
s.r.o.(Záhradnícka 10,
Komárno 1, 94501)
TERRAVIA,
s.r.o.(Záhradnícka 10,
Komárno, 94501)
TERRAVIA,
s.r.o.(Záhradnícka 10,
Komárno, 94501)

Ing. Miriam Gubelová (tel.:
+421918841647, e-mail:
office@mail-terravia.sk)
Ing. Miriam Gubelová (tel.:
+421357742015, e-mail:
office@mail-terravia.sk)
Ing. Miriam Gubelová (tel.:
+421357742015,
+421357742015, fax:
+421357742015, e-mail:
office@mail-terravia.sk)
Gabriel Frühvald Frederika Horváthová (tel.:
STAVEBNINY(Železni +421905335179, e-mail:
čná 892/79, Zemianska fridi90210@gmail.com)
Olča, 94614)

za mesiac (od 990)

Preprava tovaru.

za mesiac (od 990)

Preprava tovaru podľa pokynov disponentov, prítomnosť pri
nakládke/vykládke tovaru, zabezpečenie tovaru.

za mesiac (od 990)

Preprava tovaru

za mesiac (od 1000)

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy. V prípade záujmu si
dohodnite osobné stretnutie so zamestnávateľom na uvedenom
telefónnom čísle.

Vodič nákladného automobilu
do 12 ton (1)

TAKTON
s.r.o.(Lúčová 19,
Komárno, 94501)

Gabriel Semenei (tel.:
za mesiac (od 646)
+421917197151, e-mail:
andrea.semeneiová@gmail.com)

Vodič nákladného automobilu do 12 ton. Nakladanie, vykladanie a
preprava tovaru v rámci Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska. V
prípade záujmu najprv telefonicky kontaktovať zamestnávateľa a
dohodnúť si miesto a čas stretnutia.

Vodič nákladného motorového
vozidla "skupina C" (1)

DANUBIUS spol. s
r.o.(Hadovská 19,
Komárno, 94501)

Mgr. Ildikó Ládiová (tel.:
+421908749107, e-mail:
ladiova@danubius.sk)

za mesiac (od 1000)

Rozvoz mäsa, mäsových výrobkov a tovaru potravín pre odberateľov
na území SR a na jednotlivé podnikové predajne Inkaso tržieb v
hotovosti za dodaný tovar Základný servis vozidiel

Vodoinštalatér - kúrenár (1)

Stavebné bytové
družstvo
Komárno(Zimná 16,
Komárno 1, 94501)
Obec Tôň(Školská 30,
Tôň, 94615)

Marta Mihácsová (tel.:
+421357700171, e-mail:
info@sbdkn.sk)

za mesiac (od 646)

Oprava a údržba v bytoch v správe SBD podľa príkazu vedúceho
údržby. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a
dohodnite si termín stretnutia.

Mgr. Gaál Gertrúd - riaditeľka
ZŠ (tel.: +421905725667, email: gaalgertrud@gmail.com)

(-)

Dátum nástupu: 22.08.2022 ; Vychovávateľka detí na ZŠ s VJM v
Tôni. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa a dohodnite si
termín stretnutia.

Vychovávateľka (1)

Výrobný operátor /-ka (80)

Kromberg & Schubert Simona Kraslanová (tel.:
za mesiac (od 665)
s.r.o.(Priemyselný areál +421357846719, e-mail:
3206, Kolárovo, 94603) marta.szibilla@kssk.kroschu.com
)

Výskumný pracovník v odbore
informatika (1)

Bc.Evelina Gálová (tel.:
+421353260857, e-mail:
galovae@ujs.sk)
Ing. Schlesinger Jozef (tel.:
+421948130552, e-mail:
jovas@pobox.sk)
DUNAJ.SK.AD spol. s Son Le Ba - konateľ (tel.:
r.o.(Roľníckej školy
+421905620132, e-mail:
1519, Komárno, 94501) leba.son121260@gmail.com)

Pracovná činnosť zahŕňa rad operácií, ktoré spočívajú hlavne v
nakladaní vodičov na tzv. tabule, cínovaní, bandážovaní, izolovaní,
lisovaní spojovacích krúžkov, zapájaní a vpichovaní kontaktov z a do
domčeka. Výhody poskytované zamestnávateľom: nástupný bonus
150 EUR, prítomnostná prémia, výkonnostná prémia, príspevok na
dochádzku, stravné lístky v hodnote 4,00 EUR, pravidelné
zvyšovanie platov. Doprava je zabezpečená zdarma z obcí: Veľké
Kosihy, Okoličná na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Čalovec, Kolárovo,
Hurbanovo, Imeľ, Nesvady, Klížská Nemá, Číčov, Trávnik, Tôň,
Zemianska Olča, Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Andovce, Imeľ,
Komoča, Kolárovo, Šaľa, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded,
Hadovce, Kameničná. V prípade záujmu sa dostavte na výberové
pohovory, ktoré sa konajú každý pracovný deň o 8:00 hod. priamo u
zamestnávateľa na adrese: Priemyselný areál 3206, Kolárovo.

Univerzita J.
Selyeho(Komárno ,
Komárno, 94501)
Zváranie oceľových konštrukcií JOVAS s.r.o.(Hadovce
(15)
, Komárno, 94501)

(-)

Výskumná a publikačná činnosť v odbore informatika. V prípade
záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom.

za mesiac (od 800)

Zváranie oceľových konštrukcií. V prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si miesto a termín stretnutia.

Zvárač kovov (50)

za mesiac (od 870)

Zváračské práce.

Zámočník (2)

Závozník, rozvoz jedál (1)

Čašník-cukrár-predavač (4)

Čašník/ - čka (2)

Šička / Pomocná šička na
zaučenie (2)

ALT, akciová
spoločnosť(Roľníckej
školy 5095, Komárno,
94501)
Danubius Center
s.r.o.(Hradná 3,
Komárno, 94501)
Ružena Pinkeová JADRAN(Hlavná 96,
Marcelová, 94632)
Lilla Púchovská Lilla(Hlavná 213,
Radvaň nad Dunajom,
94638)
Monika
Susiková(Veľké
Kosihy 210, Veľké
Kosihy, 94621)

Ing. Alexander Czita - výrobný za mesiac (od 1100)
riaditeľ (tel.: +421903279615, email: czita@altas.sk)

V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a
dohodnite si termín stretnutia.

Marián Pintér (tel.:
+421905834204)

za mesiac (od 750)

Rozvoz jedál.

Ružena Pinkeová (tel.:
+421908738111, e-mail:
rpinkeova@azet.sk)
Lilla Púchovská (tel.:
+421905707607, e-mail:
lillapuchovska@gmai.com)

za mesiac (od 700)

Predaj zmrzliny a originálne balených požívatín.

za mesiac (od 775)

Obsluha hostí. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa
telefonicky a dohodnite si termín osobného stretnutia.

Monika Susiková (tel.:
+421908138527)

za mesiac (od 315)

Šitie pracovných odevov, príprava látok, strihanie, žehlenie. Mzda
od 315 EUR/mesačne + podľa výkonu.

Šofér na dodávku (1)

EXTRA TRADE SK s. (, e-mail: frenk76@gmail.com)
r. o.(Hurbanovská cesta
816/31, Svätý Peter,
94657)

Špeciálny pedagóg (1)

Základná škola
Františka Rákócziho II.
s vyučovacím jazykom
maďarským - II.
Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V.
Palkovicha(V.
Palkovicha 3,
Kolárovo, 94603)
Slovenská plavba a
prístavy
a.s.(Elektránenská
1,Komárno, 94505)

Žeriavnik (4)

PaedDr. Eugen Kacz - riaditeľ
(-)
školy (tel.: +421918752301, email: iskola.rakoczi@gmail.com)

Prijmeme vodiča dodávky do 3,5t. Jedná sa o pravidelné prepravy na
Slovensko. Vodič zodpovedá za správnu nakládku a vykládku tovaru.
Komunikácia v slovenčine. Prípade záujmu kontaktujte
zamestnávateľa telefonicky. Pracovné pohovory sa budú konať dňa
11.03.2022 od 8:00 u zamestnávateľa na adrese Svätý Peter
Hurbanovská 31.
Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť. V
prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa a dohodnite si termín
stretnutia.

Ing. Igor Rechtoris (tel.:
+421903801414, e-mail:
rechtorisi@spap.sk)

Práca portálovým žeriavom pri preklade sypkých a kusových
tovarov. Miesto výkonu práce: Elektrárenská cesta 1, 945 01
Komárno.

za mesiac (od 646)

za hodinu (od 6,8)

