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Farmaceut Rimavská Sobota
 Aktuálne máme voľnú pracovnú pozíciu v Rimavskej Sobote, ktorú by sme Vám radi 
predstavili.

 V Rimavskej Sobote máme 2 lekárne, v ktorých by sme Vám vedeli ponúknuť pracovné 
miesto.

 Jedna lekáreň sa nachádza v OD Kaufland, neďaleko centra mesta, a je otvorená počas 
celého týždňa v čase: 8:00 – 20:00. 

 Druhá lekáreň je situovaná v areáli nemocnice s poliklinikou Svet zdravia a je otvorená 
PO-PIA: 7:30 – 16:00

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

 Nástupný plat od 1300 EUR/brutto.
 Zaujímavá motivačná zložka mzdy vyplácaná mesačne + v prípade Kauflandovej lekárne 
prináležia ku platu aj zákonné príplatky za prácu cez víkend – cca 120€ mesačne

 Možnosť preplácania cestovných nákladov (výška v závislosti od vzdialenosti)
 Možnosť mesačného príspevku na ubytovanie (v prípade presťahovania)
 Možnosť získať nástupný bonus pri viazanosti na 1-2 roky



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 Rimavskú Sobotu
 Rimavská Sobota leží na juhu stredného Slovenska, 
neďaleko mesta Lučenec zo západu a Tornale z východu.

 Mesto je vybavené nemocnicou s poliklinikou – rôzni lekári, 
špecialisti. 

 Do hodiny sa viete dostať do Zvolena, Banskej Bystrice 
alebo Rožňavy.

 Rimavská Sobota disponuje MHD dopravou, prímestskou 
a tiež železničnou dopravou.

 Centrum mesta tvorí Hlavné námestie v historickom štýle 
s pamiatkami (rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, 
Mestská galéria), reštauráciami a rôznymi obchodmi.

 Mestom prechádza rieka Rimava, ktorá delí mesto 
na dve časti

 V meste nájdete aj kultúrne vyžitie formou kina Orbis, 
divadelných predstavení, hvezdárne, ale na svoje si prídu 
aj športovci na mestskom zimnom štadióne, v mestskej 
plavárni, či v Mestskej záhrade.

 Ceny prenájmu bytov sa pohybujú od 230€/mesačne.



Rimavská Sobota,  
mesto kultúry a relaxu
V Rimavskej Sobote to žije. Samotné mesto ponúka množstvo 
zaujímavých akcií a v neďalekom okolí nájdete ďalšie atrakcie a možnosti 
vyžitia. Mesto má aj vlastné tradičné jedlá, ako sú: gemerské guľky, 
halušky, zemiakové placky, kapustníky, alebo bryndzové pirohy. 

 Kultúrne leto HOT ART – cyklus aktivít proti letnej nude
 Letavy – letný tábor umenia výtvarníkov (viac informácií: http://www.
letavy.sk )

 Dni mesta v mesiaci máj
 Noc múzeí a galérií
 Gemersko – malohontský jarmok v septembri,
 Dobšinského rozprávkový Gemer – medzinárodné stretnutie priateľov, 
obdivovateľov a tvorcov rozprávok pre deti všetkých umeleckých 
žánrov, inšpirovaný zberateľskou činnosťou Pavla Dobšinského

 Vianočné trhy na Hlavnom námestí, adventné koncerty, Silvester 
na Hlavnom námestí



Na svoje si prídu  
aj milovníci prírody a športu
Okolie Rimavskej Soboty ponúka množstvo zaujímavých lokalít na výlety, relax 
či turistiku. Zaručene sa cez voľné dni nudiť nebudete. 

 Nájdete priaznivcov cyklistiky odporúčame rôzne cyklotrasy: R.Sobota - Teplý 
Vrch – Babin Vrch; Rim.Sobota – Kurinec – Suchomlynské údolie, 

 Pre peších odporúčame výlet náučným chodníkom na Šomošku; 
do pôsobiska slovenského rozprávkára Pavla Dobšinského do Drienčan; 
cestou lásky z Fiľakova na Muráň, ktorou chodil F. Vesselényi na „zálety“ 
za muránskou Venušou.

 Veľmi obľúbená je rekreačná zóna Kurinec, vzdialená 4 km od mesta, kde 
sa nachádza niekoľko bazénov, ale taktiež je to ideálne miesto na aktívne 
strávenie voľného dňa. Nájdete tam minigolf, tenisové kurty, ihriská na futbal, 
plážový volejbal alebo si môžete požičať bicykle a vyraziť do okolia.

 Ďalšie atrakcie v okolí: Kaštieľ Ožďany, vodná nádrž Teplý vrch, hrad 
Hajnáčka, Šomoška, plážové kúpalisko Tornaľa, termálne kúpalisko 
Novolandia Rapovce, morské kúpalisko Miraj Resort – Lučenec,

 Okolie ponúka aj lyžiarske strediská Skorušina Klenovec a Kokava Línia



Tešíme sa na 
Vašu odpoveď
Neváhajte nás kontaktovať:
Erika Figmik – 0910 136 661


