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Farmaceut Prievidza
 Aktuálne máme voľnú pracovnú pozíciu 
v Prievidzi, ktorú by sme Vám radi predstavili.

 Lekáreň Dr.Max sa nachádza v Kauflande 
a je otvorená počas celého týždňa 
v čase: 8:00-20:00. 

 Pomer expedovaných liekov v tejto lekárni 
je 50 % RX a 50 % OTC.

 Do tímu našej lekárne by sme radi prijali novú 
posilu. Pozíciu v tejto lekárni obsadzujeme 
na dobu neurčitú.

 Nástupný plat od 1300 EUR/brutto.
 Zaujímavá motivačná zložka mzdy vyplácaná 
mesačne.

 Ak sa rozhodnete prijať ponuku a nastúpiť 
poskytneme Vám BONUS vo výške 
1000 EUR!



Čo Vám ponúkame naviac? 
 Cafetéria – vlastný výber benefitov od viac než 
1000 dodávateľov 

 Akadémia Dr.Max – akreditované školenia pre zamestnancov 
hradené zamestnávateľom

 Príspevok na špecializačné štúdium – 100 EUR
 Odmena za odporučenie zamestnanca do lekárne v celkovej 
výške až 800 €

 Kariérne možnosti: interný audítor, interný školiteľ, tútor, autor 
odborných článkov, zodpovedný farmaceut, možnosť zapojenia 
sa do rôznych projektov v rámci spoločnosti

 Zamestnanecká zľava na nákup v lekárňach Dr.Max



Spoznaj Prievidzu
 Približne 45 000 obyvateľov.
 Prievidza sa nachádza v trenčianskom kraji, je 
obklopená vrcholmi Malej Fatry a je centrom 
Hornej Nitry.

 Je jedenástym najväčším mestom na Slovensku.
 Zabezpečená MHD dopravou, prímestskou 
a železničnou dopravou. 

 Nákupné centrum Korzo – obchody s oblečením, 
kníhkupectvá, šport, optika, drogéria, potraviny a pod. 

 Nájdeme tu niekoľko reštaurácií, kaviarní, čajovní, 
cukrární, pekární ...

 Kino, mestská knižnica.
 V blízkosti nájdeme aj nemocnicu s poliklinikou.
 Cena prenájmu bytu sa pohybuje od 300 € 
(pri 1-izbovom byte).



Kam vo voľnom čase?
Na čo sa môžete tešiť?

 Banícky jarmok – počas troch jarmočných dní sa na pódiu vystrieda 
množstvo účinkujúcich, súčasťou otvorenia jarmoku je Banícky sprievod

 Prievidzké hody – v mesiaci august si prídete určite na svoje, ak ste 
milovník hudby – čaká na vás tradičné prievidzské hodovanie

 Multižánrový festival – multižánrový, chvíľami interaktívny festival na 
Námestí slobody v Prievidzi

 Veľkonočné trhy – ochutnávka vína priamo vo vinohradoch
 Vianočné trhy – v trvaní od polovice decembra, s občerstvením, 
programom a možnosťou zakúpenia remeselných výrobkov

 Festival Legendy – nielen o legendárnych zahraničných menách, ale aj 
o menších domácich kapelách, o dobrom jedle, pití či atrakciách



Na svoje si prídu  
milovníci prírody,  
ale aj relaxu

 Downtown Arena – výborné miesto na teambulding alebo 
tip, kde stráviť čas s kamarátmi – laser tag, airsoft alebo 
paintball.

 Escape room – úniková miestnosť je napínavá 
a dobrodružná hra pre 2-6 členné skupiny.

 Vyhliadková veža Čajka – najkrajšie výhľady na mesto 
a okolie a všetko ako na dlani ponúka práve vyhliadková 
veža.

 Zámok Bojnice – jedna z najkrajších a najzachovalejších 
pamiatok na Slovensku.

 Bojnická ZOO – najväčšia ZOO na Slovensku ponúka 
pohľad skoro na 400 rôznych druhov živočíchov.

 Kúpalisko Čajka

 V Prievidzi nájdete tiež veľa pamätníkov, súsošie Cyrila 
a Metoda, kostoly a mnohé ďalšie krásne miesta.



Tešíme sa na 
Vašu odpoveď
Neváhajte nás kontaktovať:
Silvia Šatková – 0910 548 670


