
  

 

  

Riaditeľka 
 

Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie 
pracovnej pozície:  vedúca pracoviska odborného výcviku 

 
Termín nástupu:  01. 09. 2022 
 
Kvalifikačné predpoklady: 

 úplné stredné odborné, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore hotelová akadémia, 
spoločné stravovanie, gastronomický manažment  

 absolvovanie študijného odboru: hotelová akadémia, spoločné stravovanie, hotelový alebo 
gastronomický manažment  

 bezúhonnosť  

 zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť na výkon vedúceho zamestnanca  

 vodičské oprávnenie skupiny B  

 ovládanie práce s PC 
 
Požadované doklady: 

 písomná žiadosť o prijatie do zamestnania 

 štruktúrovaný profesijný životopis  

 súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov pre účely výberového konania  

 kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní 
 
Platové náležitosti:  
Podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 
220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce  
vo verejnom záujme.  
 
Náplň, druh práce:  

 koordinovanie a organizovanie prevádzky stravovacieho zariadenia – pracoviska odborného 
výcviku s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o technickú úroveň stravovacieho 
zariadenia a starostlivosť o zamestnancov 

 úzka spolupráca s majstrami odborného výcviku  

 kontrola dodržiavania HACCP, BOZP 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 Ovládanie cenotvorby a kalkulácií 

 Ovládanie skladového hospodárstva (práca v programe BlueGastro výhodou) 

 Skúsenosti s riadením prevádzky spoločného stravovania 

 Odolnosť voči stresu a asertivita 
 

Termín podania žiadosti: 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 26. 07. 2022 emailom na 
adresu: rymarenkova@soshotelovabb.sk   alebo poštou na adresu školy. 
 
Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa 
uskutoční 01. 08. 2022 v sídle školy a ku ktorému si donesú originál dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
resp. ich overenú kópiu.  
 
Kontakt: 
Názov školy:    Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Adresa:     Školská 5,  Banská Bystrica 
e-mail:      skola@soshotelovabb.sk, rymarenkova@soshotelovabb.sk 
Tel.:     0940 947 034 
Kontaktná osoba: Bc. Renata Rymarenková 
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