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Farmaceut Trnava
 Aktuálne máme dve voľné pracovné miesta v Trnave, ktoré by sme Vám radi predstavili. 

Prvá lekáreň sa nachádza v ZOC MAX a je otvorená počas celého týždňa v čase: 
09:00-21:00. 

 Pomer liekov v tejto lekárni je 40 % RX a 60 % OTC.
 Pozíciu v tejto lekárni obsadzujeme na dobu neurčitú.

Druhá lekáreň sa nachádza v OC Tescu. Otváracia doba je od 08:00-20:00 počas 
celého týždňa.

 Pomer liekov v tejto lekárni je 40 % RX a 60 % OTC.
 Pozíciu v tejto lekárni obsadzujeme na dobu neurčitú.

Podmienky platné pre obe ponuky: 
 Nástupný plat od 1250 EUR/brutto.
 Zaujímavá motivačná zložka mzdy vyplácaná mesačne.
 Prenajatie bytu v prípade skupiny 2+ /v prípade jednotlivca preplatenie nájomného až 
do výšky 350EUR * výška príspevku záleží od vzdialenosti a lokality 

 Poskytnutie BONUSU na presťahovanie sa až do výšky 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 Trnavu
 Približne 67 000 obyvateľov
 Niekoľko krát v prieskumoch označená ako najlepšie 
miesto na život na Slovensku

 Zabezpečená MHD dopravou, prímestskou a železničnou 
dopravou. Od jari do jesene sa môžete presúvať aj 
mestskými bicyklami za symbolické sumy alebo využívať 
BOLT kolobežky.

 Nákupné centrá – obchody s oblečením, kníhkupectvá, 
šport, optiky, drogérie, potraviny a pod. 

 Naprieč celou Trnavou sú desiatky reštaurácií (rôznych 
kuchýň), barov, kaviarní, čajovní, cukrární, pekární ...

 Možnosť využívať služby WOLT. 
 Mesto je vybavené vlastnou nemocnicou a niekoľkými 
poliklinikami.

 Mestská knižnica, divadlo, kiná.
 Cena prenájmu bytu sa pohybuje od 400 € (pri 1izbovom 
byte).



Trnava,  
najlepšie mesto na život
Trnava nazývaná aj ako Malý Rím nie je len o kostoloch a pamiatkach. 
Je to mesto, ktoré má bohatý spoločenský a kultúrny život plný rôznych 
celoročných akcií. 
Na čo sa môžete tešiť ?

 Trnavský Jarmok – 4 dni plné jedla, remesiel, koncertov a zábavy
 Amfiteáter – hudobné koncerty v letnom období
 Trnavský rínek – sobotné dopoludnia strávené pri jedle, dobrej hudbe 
a stánkov všetkého možného

 Terra Parna – ochutnávka vína priamo vo vinohradoch
 Trnavské nádvorie – letné kino
 Vianočné trhy – v trvaní 3 týždňov s denným programom
 Bažant kinematograf, niekoľkokrát do roka FOOD FEST, obľúbená akcia 
BERCAJGEL.

 V meste je niekoľko diskotékových klubov.
 A mnoho ďalších príjemných podujatí.



Nadšenci športu a prírody 
tu nájdu vyžitie

 Naprieč celou Trnavou sú vybudované cyklochodníky, čiže bicyklom sa 
dostanete všade jednoducho a rýchlo. Mesto poskytuje svoje vlastné 
mestské bicykle za symbolickú sumu. 

 Na okraji mesta sa nachádza rekreačná zóna Kamenný mlyn, kde to vyzerá 
ako by ste ani neboli v meste – všade zeleň. Kamenným mlynom vedie 
asfaltová cesta takže sa tam viete dostať pešo, bicyklom, na korčuliach alebo 
MHD, autom. V lete je k dispozícii aj kúpalisko.

 Približne 15km za Trnavou sa nachádzajú Malé Karpaty, kde môžete zájsť na 
turistiku, cykloturistiku alebo na prechádzku. 

 Priamo v centre sa nachádza niekoľko fitness centier, vonkajších work-
outových ihrísk, bežecká dráha, športový komplex s možnosťami využitia 
rôznych ihrísk (tenis, basketbal, volejbal, outdoorové lanové centrum).

 Mesto má niekoľko kúpalísk a vlastný aquapark s wellnessom. 

 Mestská plaváreň, mestské klzisko

 Oddychová zóna Štrky s jazerom



Tešíme sa na 
Vašu odpoveď
Neváhajte nás kontaktovať:
Bibiána Šarvaicová 
0910 924 980


