
 

 

Pracovná ponuka: Asistent/Asistentka riaditeľa 

Miesto práce: Zámocký hotel Galicia Nueva****, Zámocká 7, 985 11 Halič, okres Lučenec 

Termín nástupu: 1. 9. 2017 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Chcete sa podieľať na rozvíjaní výnimočného nedávno otvoreného projektu Zámockého hotela**** 

Galicia Nueva v unikátnom prostredí Zámku v Haliči? 

Chcete byť súčasťou tímu, ktorý pracuje na prekrásnom mieste a svojou aktívnou prácou dosiahne, 

že náš zámok bude patriť medzi najznámejšie hotely (nielen) na Slovensku? 

Tešíme sa na možnú spoluprácu práve s Vami. 

 Náplň práce: 

-zodpovednosť za vedenie agendy spoločnosti, 

-evidencia a vybavovanie korešpondencie, 

-telefonická a e-mailová komunikácia s partnermi spoločnosti, štátnymi inštitúciami, 

-organizačné zabezpečovanie rokovaní a porád, 

-kompletizovanie materiálov k poradám, ich administratívne zabezpečovanie a vyhotovenie zápisu, 

 sledovanie termínov a vyhodnocovanie plnenia úloh úsekov z rokovaní v rámci hotela a porád v 

rámci hotela a centrály, 

-vedenie elektronického diára, organizačné zabezpečenie rokovaní a stretnutí riaditeľa, 

-organizačné zabezpečovanie pracovných ciest zamestnancov, 

-personálne činnosti (korešpondencia k personálnym výberom, príprava a triedenie agendy podľa 

stanovených filtrov, komunikácia a organizovanie termínov s účastníkmi pohovorov). 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- Dynamická práca v príjemnom prostredí unikátneho projektu Zámockého hotela**** Galicia Nueva 

v aktívnom kolektíve, 

- možnosť zamestnaneckého prechodného ubytovania v rámci obce Halič, 

- zamestnanecká strava priamo v priestoroch zámku, 

- systém ďalšieho vzdelávania a zvyšovania Vašich schopností a zručností, 

- nefinančné benefity formou zliav na využívanie služieb hotela. 

 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosti, životopisy s fotografiou, motivačné listy prosíme posielať do 30.6.2017 na mailovú adresu: 

praca@imet.sk. O výberovom konaní budú informovaní telefonicky aj mailom len vybratí uchádzači. 

 Vopred ďakujeme za prejavený záujem všetkým uchádzačom, aj tým, ktorí nebudú po výberom 

konaní pozvaní na pohovor. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 06. 2017 



 

 

Zámocký hotel Galicia Nuvea****Zámocká 7, 985 11 Halič, okres Lučenec 

Po desiatich rokoch rekonštrukčných prác sa v roku 2016 otvorili brány národnej kultúrnej pamiatky 

– renesančno-barokového zámku v Haliči. Zásluhu na oživení tohto historického klenotu Novohradu 

má práve naša spoločnosť IMET, a. s., ktorá sa už viac ako 20 rokov zaoberá výrobnou a obchodnou 

činnosťou v oblasti valivých ložísk a náhradných dielov pre metalurgický priemysel a ťažké 

strojárenstvo. Rekonštrukcia zámku je výnimočný skutok a vyjadrenie snahy o prepojenie súčasnosti 

a minulosti. Život nie je len o dnešku, ale aj o vnímaní hodnôt a odkazu našich predkov. A tak sme 

zámok pre aristokraciu pretvorili na hotel s reštauráciou pre všetkých, ktorí tu radi pobudnú, dajú si 

kávu alebo obed, či si vychutnajú prechádzku v krásnom prostredí lesoparku. Pre všetkých, ktorí tu 

radi strávia nezabudnuteľný čas a zažijú „genius loci“ a ducha tých, ktorí tu boli pred nimi. Zámocký 

hotel**** Galicia Nueva, v preklade Nová Halič, svoje služby poskytuje od júna 2016, kedy mali 

prví hostia možnosť navštíviť vynovenú pamiatku a využiť gastronomické služby zámockej 

reštaurácie Rosalia, Dvorany Arcadia a vinárne Nicolaus. Záujemcov o ubytovanie víta hotel vo 

svojich krásnych priestoroch od septembra 2016. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

študent vysokej školy 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

 

Vzdelanie v odbore 

Cestovný ruch a hotelierstvo 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

 

Administratívne a ekonomické znalosti 

Hospodárska korešpondencia – základy 

 

Počítačové znalosti - používateľ 

Internet (e-mail, www) - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

 

Vodičský preukaz: B 

 

Počet rokov praxe: 2 



 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Komunikačné zručnosti a organizačné schopnosti, samostatnosť, serióznosť, lojálnosť, vzdelanie v 

cestovnom ruchu výhodou, skúsenosti v hotelierstve výhodou, skúsenosti s prevádzkou hotela 

výhodou, skúsenosti s predajom hotelových služieb výhodou. 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

IMET, a. s., sa už viac ako 20 rokov zaoberá výrobnou a obchodnou činnosťou v oblasti valivých 

ložísk a náhradných dielov pre metalurgický priemysel a ťažké strojárenstvo. 

 

Počet zamestnancov: 50-99 zamestnancov 

 

Adresa spoločnosti 

IMET, a.s. 

M.Sch. Trnavského 2/B  

841 01 Bratislava 

http://www.imet.sk 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Alena Šebeňová 

Tel.: 02/ 60 20 29 61 

E-mail: praca@hotelgalicianueva.sk 

 

praca@hotelgalicianueva.sk

