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Farmaceut Skalica
 Aktuálne máme voľnú pracovnú pozíciu v Skalici, ktorú 
by sme Vám radi predstavili.

 Lekáreň Dr.Max sa nachádza v OC Tesco (hneď vedľa 
ZOC MAX) a je otvorená počas celého týždňa v čase: 
8:00-20:00. 

 Pomer expedovaných liekov v tejto lekárni je 40 % RX 
a 60 % 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.
 Prenajatie bytu v prípade skupiny 2+ /v prípade 
jednotlivca preplatenie nájomného až do výšky 350 EUR* 
výška príspevku záleží od vzdialenosti a lokality 

 Poskytnutie BONUSU na presťahovanie sa až do výšky 
3200 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 Skalicu
 Skalica má približne 15 000 obyvateľov
 Mesto je vybavené nemocnicou s poliklinikou – 
rôzni lekári, špecialisti. 

 Do hodiny sa viete dostať do Bratislavy, Brna alebo 
Rakúska.

 Skalica disponuje MHD dopravou, prímestskou a tiež 
železničnou dopravou.

 V meste, ktorého uličky sú v historickom štýle sa 
nachádza niekoľko reštaurácii, barov a cukrární.

 ZOC MAX – množstvo obchodov od potravín 
cez oblečenie, optiku, kníhkupectva, bytové doplnky, 
kaviarne až po kino.  

 V centre mesta sa nachádza mestská knižnica 
a múzeum.

 Ceny prenájmu bytov sa pohybujú od 300 €/mesačne.



Skalica, mesto hudby a vína
Skalica sa veľakrát spája so skalickým trdelníkom, ale takisto sa jej 
hovorí mesto hudby, pretože sa v nej koná každoročne niekoľko 
festivalov, akcií, podujatí, ktoré sú vždy sprevádzané hudbou.
Aké sú najobľúbenejšie podujatia v Skalici?

 Skalické dni – 3 dňový festival 
hudby, folklóru a tradícií 
s jarmokom

 Trdlofest – deň plný trdelníka, 
ale aj dobrej hudby a nálady

 Dni otvorených búd – na svoje 
si prídu hlavne milovníci vína

 Hudba v meste – hudobný 
festival

 Skalické leto – každá letná 
sobota s rôznou tematikou

 Vianočné trhy – s víkendovým 
programom

 V meste je niekoľko 
diskotékových klubov

 Každoročná súťaž Miss Záhoria 
 A mnoho ďalších príjemných 
podujatí.



Na svoje si prídu  
aj milovníci prírody 
a športu

 Záhorie je známe tým, že má v okolí lesy, kde chodia hubári z celého 
západoslovenského kraja – napr. Sološnica, Kuchyňa, Plavecký Mikuláš.

 Zaručene sa cez voľné dni nudiť nebudete. Naprieč celým Záhorím sa 
tiahnu Malé a Biele Karpaty, kde viete ísť na náročnejšiu turistiku alebo 
oddychovú prechádzku.

 Nachádza sa tu futbalový a hokejový klub. Pre fanúšikov golfu sú ihriská 
v Skalici a blízkom okolí.

 Zlatnícka dolina – zahŕňa niekoľko cyklotrás spojených s oddychovými 
prístreškami.

 Tarzánia – aktivita nachádzajúca sa v lese s 250 prekážkami.

 Prírodné kúpalisko s niekoľkými bazénmi a možnosťami využitia 
rôznych športových aktivít.

 Po prenajatí loďky sa viete plaviť počas sezóny po Baťovom kanále 
až do ČR.

 Historické pamiatky – nielen v Skalici, ale aj okolí.



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


