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Oferty pracy aktualne na dzień 20.05.2022 roku 

Nr oferty 
Stanowisko 

oferowane 
Pracodawca oraz podstawowe informacje 

Informacje 

w pokoju 

StPr/22/0408 
magazynier     

(1/2 etatu) 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Strzałkowie  Miejsce pracy: ul. Dworcowa 1 62-420 
Strzałkowo Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków :  Przygotowanie wyprodukowanego 
pieczywa do transportu zgodnie z zamówieniem. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wymagane 
dokumenty: CV  Wynagrodzenie:   od 1 505,00  zł. ( dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych) 
Praca w godzinach  02.00-06.00 Kontakt:  Pani Kamila Augustyniak  tel : 63 2750640 

206 

StPr/22/0406 piekarz 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Strzałkowie Miejsce pracy: ul. Dworcowa 1 62-420 
Strzałkowo Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków :  Przygotowywanie surowców do 
wypieku ,przyjmowanie kęsów ciasta, prowadzenie rozrostu kęsów ,kontrola czasu wypieku, krojenie 
chleba. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : umiejętność pracy w zespole. 
Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. ( dodatkowe wynagrodzenie za pracę w 
godzinach nocnych) Praca w godzinach 20.00-04.00 i 22.00-06.00 Kontakt:  Pani Kamila Augustyniak                           
tel : 63 2750640 

206 

StPr/22/0405 

monter 

konstrukcji 

stalowych 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Słupcy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.                                                                                                                                                                          
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków : Montaż ogrodzeń i balustrad. Praca na budowie i 
w warsztacie ślusarsko-spawalniczym. Wykształcenie: gimnazjalne, średnie zawodowe, średnie zawodowe 
4-letnie, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : zdolności 
manualne. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Kontakt:            
Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce 
wykonywania pracy : Słupca. 

214 

StPr/22/0404 
kasjer handlowy/ 

magazynier 

B3GLOBALCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Miejsce pracy: 62-430 Powidz 
Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków :  Praca na terenie jednostki wojskowej 
przy ul. Witkowskiej w Powidzu .Wymagania : Niekaralność. Obsługa klientów w języku angielskim. Praca 

206 
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polega na obsłudze kasy fiskalnej (po treningu)oraz prace magazynowe, które polegają na dokładaniu 
towaru na półki dodatkowo pracownik będzie odpowiedzialny za dokładanie produktów na grilla. Mil e 
widziane ważne badania Sanepid. Praca od zaraz. Wykształcenie: średnie zawodowe. Znajomość języka 
angielskiego w mowie i piśmie B1-średnio zaawansowany. Inne wymagania : Znajomość podstawowych 
zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia 
magazynów. Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:  od 4 500,00 zł. Kontakt:  Pan Maciej Perzewski tel : 
728890420 e-mail : maciejperzewski@b3globalcon.eu 

StPr/22/0403 cukiernik 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Strzałkowie  Miejsce pracy: ul. Dworcowa 1 62-420 
Strzałkowo Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków :  Mieszanie i wyrabianie surowców 
zgodnie z recepturami, przygotowywanie kremów, nadzień, dekorowanie tortów, kontrolowanie czasu 
wypieku. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : umiejętność pracy w zespole. 
Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Praca w godzinach 20.00-04.00 Kontakt:                   
Pani Kamila Augustyniak tel : 63 2750640 

206 

StPr/22/0401 

merchandiser 

(ekspozytor 

towarów) 

SAVOIR Group Sp. z o.o. Miejsce pracy: ul. Rolnicza 38 62-402 Strzałkowo  Umowa zlecenie/umowa o 
świadczenie usług. Zakres obowiązków : - wykładanie napojów i chipsów na dziale spożywczym,  - 
wykładanie towaru według dat ważności i planogramu . Wykształcenie: gimnazjalne. Wynagrodzenie:    
19,70 zł za godzinę. Kontakt : Ewelina Piskorska tel : 607 556 772   e-mail : e.piskorska@savoir.pl 

206 

StPr/22/0399 merchandiser 

SAVOIR Group Sp. z o.o. Miejsce pracy: ul. Szkolna 1 62-402 Doły  Umowa zlecenie/umowa o świadczenie 
usług. Zakres obowiązków : - wykładanie napojów i chipsów na dziale spożywczym, - wykładanie towaru 
według dat ważności i planogramu. Wykształcenie: gimnazjalne. Wynagrodzenie:   19,70 zł za godzinę. 
Kontakt : Ewelina Piskorska tel : 607 556 772   e-mail : e.piskorska@savoir.pl 

206 

StPr/22/0398 merchandiser 

SAVOIR Group Sp. z o.o. Miejsce pracy: ul. Grota Roweckiego 1A 62-402 Giewartów Umowa zlecenie/ 
umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : - wykładanie napojów i chipsów na dziale spożywczym, - 
wykładanie towaru według dat ważności i planogramu . Wykształcenie: gimnazjalne. Wynagrodzenie:   19,70 
zł za godzinę. Kontakt : Ewelina Piskorska tel : 607 556 772   e-mail : e.piskorska@savoir.pl 

206 

StPr/22/0396 sprzedawca 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Słupcy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.                                                                                                                                                                          
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków : Obsługa kasy fiskalnej, zamawianie i uzupełnianie 
towarów, sprzedaż. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : znajomość obsługi 
kasy fiskalnej. Wymagany staż pracy : 1 rok. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. 
Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena Rodziejczak, tel. : 632751444 w. 254,                                   
e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Strzałkowo. 

214 

StPr/22/0395 
robotnik 

budowlany 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Słupcy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.                                                                                                                                                                          
214 
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Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Szlifowanie posadzek, betonu. Wykształcenie: 

zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Wymagane dokumenty: CV i 

skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena Rodziejczak, tel. : 

632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Strzałkowo. 

StPr/22/0394 

pomocniczy 

robotnik 

drogowy 

Oferta pracy w ramach prac interwencyjnych  przeznaczona dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                                                                                                          

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Wykonywanie prac pomocniczych przy 

instalowaniu oświetlenia, oznakowania i barier drogowych. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena 

Rodziejczak, tel. : 632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania 

pracy : Kotunia. 

214 

StPr/22/0393  ślusarz 

Oferta pracy  przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                                                                                                          

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Cięcie i czyszczenie elementów metalowych. 

Wykształcenie: podstawowe. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:                             

od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena Rodziejczak, tel. : 632751444 w. 254,                                                                

e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Słupca. 

214 

StPr/22/0392 

operator 

koparko-

ładowarki             

( do 25 ton) 

Firma Ogólno Budowlana-Marzena Smuśkiewicz Miejsce pracy: ul. Warszawska 62-400 Słupca Umowa o 
pracę na czas określony. Zakres obowiązków : Prace budowlane. Wykształcenie: gimnazjalne, zasadnicze 
zawodowe. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie A1-początkujacy. Wymagane dokumenty: CV. 
Praca zagranicą : Szwecja. Praca w dni wolne. Wynagrodzenie:  od 5 000,00  zł. do uzgodnienia. Kontakt:      
Pani Marzena Smuśkiewicz tel : 723987183 

206 

StPr/22/0391 pakowacz ręczny 

Oferta pracy  przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                                                                                                          

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Pakowanie towaru. Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe, zasadnicze branżowe. Umiejętności i uprawnienia : umiejętność pracy w zespole. Wymagane 

dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena Rodziejczak, 

tel. : 632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Ląd. 

214 

StPr/22/0390 
pracownik  

ogólnobudowlany 

"ZIEMBUD" Usługi projektowo-budowlane Waldemar Bylinowski Miejsce pracy: ul. Daszyńskiego 35 A               

62-420 Strzałkowo Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Malowanie, zbrojenie, 

ocieplanie, remonty zewnętrzne. Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, średnie zawodowe, średnie 

206 

mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
tel:723987183
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl


4 

 

ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie :  od 3 500,00  zł. 

Kontakt: Pan Waldemar Bylinowski tel : 509 133 815 Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem 

osób z Ukrainy. 

StPr/22/0386 

kierowca 

samochodu 

ciężarowego 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Przewóz towarów samochodem ciężarowym. 

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe.  Wymagany staż pracy : 2 lata. Wymagane dokumenty: CV i 

skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska, tel. 63 2751444                  

w. 261 e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Lądek. 

205 

StPr/22/0385 
robotnik 

gospodarczy 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Workowanie węgla i rozwóz węgla, wykonywanie 

usług rolniczych, praca na placu spółdzielni.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i 

uprawnienia :  prawo jazdy kat. B, T. obsługa maszyn rolniczych. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie 

do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,     tel. 63 2751444 w. 261                        

e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Strzałkowo. 

205 

StPr/22/0382 wulkanizator 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.            

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Nauka montażu i demontażu opon, naprawa kół, 

wyważanie i nacinanie opon. Umiejętności i uprawnienia : uczciwość, spostrzegawczość.  Wymagany staż 

pracy : 3 lata. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. 

Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,  tel. 63 2751444 w. 261                                               

e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Zastruże. ( powiat koniński) 

205 

StPr/22/0380 
sprzedawca w 

stacji paliw 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Sprzedaż paliw do pojazdów, obsługa klienta, 

przyjmowanie dostaw, zabezpieczenie utargu. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wymagane 

dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,     

tel. 63 2751444 w. 261  e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Słupca. 

205 

StPr/22/0378 robotnik leśny 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Pomoc przy pozyskaniu drewna. Wykształcenie: 

podstawowe. Umiejętności i uprawnienia :  prawo jazdy kat. B. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie 

do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,     tel. 63 2751444 w. 261                        

e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Witkowo. ( powiat gnieźnieński) 

205 
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StPr/22/0377 
opiekun osoby 

starszej 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Pomoc podopiecznym ośrodka w podstawowych 

czynnościach pielęgnacyjnych i gospodarczych. Wykształcenie: podstawowe. Umiejętności i uprawnienia :  

prawo jazdy kat. B, komunikatywność. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : 

od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,  tel. 63 2751444 w. 261  e-mail: anna.przybylska@pup-

slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Zagórów. 

205 

StPr/22/0375 

pomocniczy 

robotnik 

budowlany 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Prace budowlane. Wykształcenie: średnie 

ogólnokształcące. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. 

Kontakt: Pani Anna Przybylska,     tel. 63 2751444 w. 261   e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce 

wykonywania pracy : Zagórów. 

205 

StPr/22/0373 

hydraulik/ 

pracownik 

budowlany 

"ZIEM-KOP" SZYMON HYŻAK Miejsce pracy: ul. Orzeszkowej 12 62-420 Strzałkowo Umowa o pracę na czas 

określony. Zakres obowiązków : instalowanie sieci sanitarnych, prace budowlane proste. Wykształcenie: 

podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : zdolności manualne. Mile 

widziane uprawnienie koparka, koparko-ładowarka. Praca od 7.00-15.00 Wymagane dokumenty: CV 

Wynagrodzenie :  od 5 000,00 zł. Kontakt: Pan Szymon Hyżak tel : 601295869 

206 

StPr/22/0356 murarz 

ZAKŁAD MURARSKI ŁUKASZ BYCZEK Miejsce pracy: ul. Wolności 1 62-420 Strzałkowo Umowa o pracę na 

okres próbny. Zakres obowiązków : Prace budowlane. Wykształcenie : podstawowe, średnie zawodowe,    

zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt: Pan Łukasz 

Byczek tel : 502321074 

206 

StPr/22/0349 
kasjer-

sprzedawca 

P.H.U. Kornik "MAX-DOM" Joanna Kasprzak Miejsce pracy: ul. Warszawska 62 62-400 Słupca Umowa o 
pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Przyjmowanie i sprzedaż towarów. Wykształcenie : 
zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych.  
Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Dorota Dopierała                                     
tel : 609134199 

206 

StPr/22/0328 psycholog szkolny 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Miejsce pracy: ul. Pyzderska 75,62 -410 Zagórów. Umowa 
zlecenie/umowa o świadczenie usług . Wykształcenie : wyższe. Umiejętności i uprawnienia:  przygotowanie 
pedagogiczne. Wymagane dokumenty: CV.   Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Małgorzata 
Iwanicka tel. 632761113, e-mail: sekretariat@zszagorow.eu  Pracodawca zainteresowany również 
zatrudnieniem osób z Ukrainy. 
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StPr/22/0325 konstruktor 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Opracowywanie dokumentacji stanowisk montażowych, optymalizacja 
procesów technologicznych, wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wykonania konstrukcji stalowych. 
Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) Kierunek : techniczne. Umiejętności i uprawnienia : znajomość 
AutoCad Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 5 000,00 zł. Kontakt : Pani Justyna Wiśniewska             
tel : 63 27581134  e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0324 
specjalista ds. 

utrzymania ruchu 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń, budynków, instalacji, 
przygotowywanie WTB do przeglądów UDT, monitorowanie stanu urządzeń , parku maszyn i infrastruktury 
produkcyjnej eliminacja awarii. Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) Kierunek : techniczno-
elektromechaniczne. Umiejętności i uprawnienia : SEP (wymagany staż  pracy :   2 lata).Wymagane 
dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 4 900,00 zł. Kontakt : Pani Justyna Wiśniewska tel : 63 27581134                                               
e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0323 
specjalista ds. 

spawalnictwa 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Opracowywanie instrukcji WPS, planów spawania, technologii spawania i 
nadzór nad pracami spawalniczymi. Opracowywanie dokumentacji powykonawczej. Wykształcenie : 
wyższe ( w tym licencjat) kierunek Techniczny. Umiejętności i uprawnienia : Wiedza o normach i 
przepisach dotyczących spawania (wymagany staż  pracy :   2 lata). Wymagane dokumenty: CV.  
Wynagrodzenie : od 4 500,00 zł. Kontakt : Pani Justyna Wiśniewska tel : 63 27581134                                               
e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0322 

spawacz 

konstrukcji 

stalowych 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Spawanie konstrukcji stalowych. Pracodawca przyuczy do pracy w zawodzie 
spawacza. Wykształcenie : zasadnicze zawodowe, średnie branżowe, średnie zawodowe, wyższe ( w tym 
licencjat). Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 3 010,00 zł. Praca w godzinach : 6.00-14.00 i 
14.00 -22.00. Kontakt : Pani Justyna Wiśniewska tel : 63 27581134 e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0317 

technik 

teleinformatyk 

nauczyciel 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Miejsce pracy: ul. Pyzderska 75,62 -410 Zagórów. Umowa o 
pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  wg/umowy. Wykształcenie wyższe. Umiejętności i 
uprawnienia: wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenie w pracy w szkole 
ponadpodstawowej. Wymagane dokumenty: CV.   Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Małgorzata 
Iwanicka tel. 632761113, e-mail: sekretariat@zszagorow.eu 

206 

StPr/22/0316 

technik geodeta –

nauczyciel 

przedmiotów 

teoretycznych i 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Miejsce pracy : ul. Pyzderska 75,62 -410 Zagórów. Umowa 
o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  wg/umowy. Wykształcenie wyższe. Umiejętności i 
uprawnienia: wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenie w pracy w szkole 
ponadpodstawowej. Wymiar etatu: 9/18. Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Małgorzata Iwanicka 

206 
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zawodowych tel. 632761113, e-mail: sekretariat@zszagorow.eu 

StPr/22/0313 malarz-szpachlarz 

Zakład Usług Ogólnobudowlanych "KAMP" Paweł Kołecki Miejsce pracy : ul. Kilińskiego 18/2 62-400 Słupca 
Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: Przygotowanie ścian do malowania. Szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie. Wykształcenie: podstawowe. Umiejętności i uprawnienia : ogólnobudowlane. 
Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt:  Pan Paweł Kołecki tel : 604 944 737 
Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem kandydatów z Ukrainy. Możliwe zakwaterowanie. 

206 

StPr/22/0312 
nauczyciel 

geografii 

Oferta pracy  przeznaczona dla osób  bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Słupcy.                                                                                                                                                                            
Umowa o pracę w zastępstwie. Zakres obowiązków: wg/umowy. Wykształcenie: wyższe ( w tym licencjat).  
Inne wymagania : wymagane posiadane przygotowania pedagogicznego i doświadczenie w pracy w szkole 
ponadpodstawowej. Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt:  Pani Anna 
Wrzaskowska, tel. 63 2751444 w. 264   e-mail: anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : 
Zagórów. 

206 

StPr/22/0299 stolarz meblowy 

Oferta pracy  w ramach prac interwencyjnych przeznaczona dla osób  bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                                                       
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Dobór drewna wg gatunków i usłojenia, 
przygotowanie drewna do obróbki mechanicznej i ręcznej, sporządzanie szkiców roboczych, wykonywanie 
obróbki mechanicznej drewna oraz ręcznej obróbki przez skrawanie, struganie i piłowanie, dopasowywanie 
i sklejanie lub łączenie w inny sposób podzespołów lub zespołów w elementy instrumentów.  
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy.  Wynagrodzenie: 
3 010,00 zł. Kontakt:  Pani Anna Przybylska,  tel. 63 2751444 w. 261   e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl 
Miejsce wykonywania pracy: Myszakówek. 

205 

StPr/22/0282 sprzedawca 

Oferta pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego 

zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Obsługa kasy fiskalnej, komputera oraz sprzedaż 

towarów. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, średnie zawodowe 4-letnie, 

Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B.  Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. 

Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 w. 254,                                 

e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy :  Słupca. 

214 

StPr/22/0274 
inspektor BHP       

( ¼ etatu) 

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU Miejsce pracy:  Powidz Osiedle 6 62-430 Powidz 
Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

206 
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stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią,  pracownicy 
wykonujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w 
zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę:  b) udział w opracowaniu planów 
modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniający poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny  
pracy; c) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji 33 BL Tr albo jego części, a 
także nowych inwestycji; d) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub 
przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w  których przewiduje się pomieszczenia pracy, 
urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników; e) zgłaszanie wniosków 
dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzonych 
procesach produkcyjnych; f) udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji 
ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; g) opiniowanie stanowiskowych instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach  pracy; h) udział w ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania  przyczyn i 
okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych 
wniosków, i) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także 
przechowywania wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.   
Inne wymagania : Rozpoczęcie pracy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej oraz uzyskaniu orzeczenia 
lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku.  Wykształcenie: średnie  zawodowe , 
kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, wyższe ( w tym licencjat),  kierunek Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy .  Staż pracy : 1 rok. Wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny przesłany na adres siedziby firmy + 
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami 
RODO. Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Justyna Gazińska tel : 261544128 

StPr/22/0272 mechanik 

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU Miejsce pracy:  Powidz Osiedle 6 62-430 Powidz 
Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: 1. Jakość i terminowość wykonywanych obsług i 
napraw sprzętu inżynieryjnego, infrastruktury, agrotechnicznego i samochodowego;  2. Powierzone mienie 
oraz środki i materiały pobrane na podstawie asygnaty, protokołu przekazania lub innego d okumentu 
materiałowego z obowiązkiem ich zwrotu lub rozliczenia;  3. Utrzymanie należytego porządku na 
stanowisku pracy w czasie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu.  Do obowiązków mechanika należy: 1. 
Znajomość budowy oraz procesu technologicznego naprawy i obsługi sprzętu inżynieryjnego, 
infrastruktury, agrotechnicznego i samochodowego; 2. Wykonywanie w ściśle określonym czasie z 
odpowiednimi normami i przepisami prac w warsztacie sprzętu;  3. Dbanie o właściwą eksploatację i 
konserwację oraz użytkowanie przydzielonych urządzeń i narzędzi; 4. Doszkalanie się zawodowo poprzez 
samokształcenie oraz organizowane szkolenia i kursy; 5.Bezzwłoczne zgłaszanie bezpośredniemu 

206 

tel:261544128
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przełożonemu wszelkich zaistniałych wypadków przy pracy oraz uszkodzeń i zaginięcia powierzonego 
mienia i sprzętu technicznego. Umiejętności i uprawnienia : Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność 
pracy w zespole, dyspozycyjność ,prawo jazdy B. Wykształcenie: średnie  zawodowe , kierunek Mechanik, 
średnie branżowe, pomaturalne/policealne, wyższe ( w tym licencjat). Staż pracy :  3 lata.  Wymagane 
dokumenty: CV + list motywacyjny przesłany na adres siedziby firmy + oświadczenie dotyczące zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami RODO. Wynagrodzenie:                          
od 3 010,00 zł dodatkowo premia regulaminowa. Kontakt: Pani Justyna Gazińska tel : 261544128 

StPr/22/0269 księgowa 

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH Miejsce pracy: ul. Traugutta 80a 62-400 Słupca Umowa o pracę na 
okres próbny. Zakres obowiązków: Prowadzenie księgowości, PIT, CIT, VAT, JPK Wykształcenie:  wyższe    
(w tym licencjat) Ekonomiczne. Umiejętności i uprawnienia : obsługa programu FAKT, obsługa komputera 
MS (Office) (wymagany staż pracy - lata: 3). Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: 3 800,00 zł. 
Kontakt: Pani Krystyna Rogowska tel : 781 107 959 

206 

StPr/22/0265 
hydraulik/ 

pomocnik 

Firma instalacyjna WOD. KAN. i C.O. Łukasz Wiśniewski Miejsce pracy: ul. Generała Sikorskiego 11/4                  
62-420  Strzałkowo Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Pomoc przy pracach 
hydraulicznych. Wykształcenie: średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe,  
wyższe (w tym licencjat). Inne wymagania :  mile widziane doświadczenie zawodowe . Wymagane 
dokumenty: CV. Wynagrodzenie :  od 3 500,00  zł. Kontakt: Pan   Łukasz Wiśniewski tel :  539016016              
e-mail :  lukwisniewski@o2.pl Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem kandydatów z Ukrainy.      

206 

StPr/22/0261 

pomocniczy 

robotnik 

budowlany  

Oferta pracy  dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                       

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prace remontowo-budowlane. Wykształcenie : 

podstawowe, zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie :                       

od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 w. 254,                                                                    

e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl,  tel. 63 2751444 w. Miejsce pracy : Słupca. 

214 

StPr/22/0237 

kierowca 

samochodu 

dostawczego 

Oferta pracy  w ramach prac interwencyjnych przeznaczona dla osób  bezrobotnych zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Przewóz towarów. Umiejętności i uprawnienia :  

prawo jazdy kat. B +E. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do 

pracy.  Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt:  Pani Anna Przybylska,  tel. 63 2751444 w. 261                                         

e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy:  Skąpe. 

205 

StPr/22/0225 elektryk 

Oferta pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego 

zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                    

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Montaż instalacji elektrycznych ,pomocnicze prace 
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elektryczne. Wykształcenie : podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, 

średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, wyższe ( w tym licencjat). Wymagane dokumenty: CV i 

skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 

w. 254,  e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy :  Słupca. 

StPr/22/0223 
pomocniczy 

robotnik drogowy 

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE I TRANSPORTOWE DARIUSZ DROPIŃSKI Miejsce pracy: ul. Słupecka 10      

62-410 Zagórów Umowa o pracę na  okres próbny. Zakres obowiązków : Wykonywanie prac pomocniczych 

związanych z różnymi etapami budowy dróg. Wykształcenie : podstawowe. Wymagane dokumenty: CV 

Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt : Pan Dariusz Dropiński tel : 501 794 265 Pracodawca 

zainteresowany również zatrudnieniem kandydatów z Ukrainy. Możliwe zakwaterowanie. 

206 

StPr/22/0218 
technik 

masażysta 

Oferta pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego 

zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                    

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Usługi masażu. Wykształcenie : średnie 

ogólnokształcące, średnie zawodowe. Inne wymagania :  wymagane uprawnienia: terapeuta Spa & 

Wellness. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: 

Pani Magdalena Rodziejczak, tel. : 632751444 w. 254,   e-mail: magdalena. rodziejczak@pup-slupca.pl                  

Miejsce wykonywania pracy :  Strzałkowo. 

214 

StPr/22/0217 

pomocniczy 

robotnik w 

hodowli zwierząt 

1/2 etatu 

Indywidualne Gospodarstwo Rolne Krzysztof Maciaszek Miejsce pracy: 62-410 Zagórów, Nowa Wieś 26. 

Umowa o pracę na  okres próbny. Zakres obowiązków : Dojenie krów, prace związane z obsługą zwierząt. 

Wykształcenie : podstawowe. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: 1 505,00  zł. Kontakt:                         

Pan Krzysztof Maciaszek   tel. 795 596 466.  Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem kandydatów z 

Ukrainy. 

206 

StPr/22/0216 
kierowca           

kat. C+ E 

Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Materiałami  Ogólnymi Barbara Kowalska Miejsce pracy:                                   

ul. Przybyszewskiego 27, 62-420 Strzałkowo, Umowa o pracę na  okres próbny. Zakres obowiązków : 

Transport towarów na terenie kraju. Wykształcenie : średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, 

zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe. Umiejętności i uprawnienia : p rawo jazdy kat. C + E,  

kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C + E. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: 3 600,00  zł. 

Kontakt:  Pani  Barbara Kowalska tel. 785 239 230 

206 

StPr/22/0212 brukarz  

Oferta pracy interwencyjnej dla osób  bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej. Wykształcenie: 

205 
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podstawowe. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy.  Wynagrodzenie: 3 010,00 zł. Kontakt:  Pani 

Anna Przybylska,  tel. 63 2751444 w. 261  e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce pracy: Strzałkowo 

StPr/22/0210 

monter sieci 

wodnych i 

kanalizacyjnych 

INŻYNIERIA WODNA ZIOŁKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy: Łężec 2,  

62-420 Strzałkowo. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: Montaż instalacji wodno-

kanalizacyjnych. Wykształcenie zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Wymagane dokumenty: 

CV . Wynagrodzenie: 4 500,00 zł. Kontakt: Pan Stanisław  Ziołkiewicz, tel. 602107612. 

206 

StPr/22/0172 pakowacz ręczny 

LAVORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy : Robakowo. Zakres obowiązków: 

Proste prace produkcyjne, pakowanie produktów. Umowa na czas nieokreślony. Zmianowość: 2 zmiany. 

Wykształcenie: nie wymagane. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie: 3 300,00 zł. Kontakt: Pani Aneta 

Kubiak, tel. 791121556, e-mail: anetakubiak@lavorocom.pl 

               206 

StPr/22/0160 

murarz, zbrojarz, 
pracownik 
budowlany (praca 
w delegacji na 
terenie Polski) 

Miejsce pracy: teren Polski. Zakres obowiązków: Prace budowlane, betonowanie, murowanie. Umowa o pracę 

na czas określony. Wykształcenie: średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B, 

umiejętności zbrojarza, betoniarza, doświadczenie zawodowe: 3 lata. Wymagane dokumenty: CV. 

Wynagrodzenie: 3010 zł. Kontakt: Beata Drabińska, tel. 632751444 wew. 264. 

             206 

StPr/22/0155 

robotnik 

oczyszczania 

miasta 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Słupcy.                                                                                                                                                                          
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem 
porządku i czystości na terenie miasta. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej. 
Prowadzenie spraw związanych z dekorowaniem budynku Urzędu Miasta i terenu miasta w związku z 
uroczystościami państwowymi i lokalnymi. Wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe. 
Umiejętności i uprawnienia : doświadczenie w pracach pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej, pracach 
gospodarczych, w pracach z kosiarkami i kosami spalinowymi. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie:  
od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Anna Przybylska,  tel. : 632751444 w. 261, e-mail: anna.przybylska@pup-
slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Słupca. 

205 

StPr/22/0085 
malarz-

szpachlarz 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Rem-Bud" Michał Juszczak Miejsce pracy: ul. Stefana 

Czarnieckiego 28 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków : Malowanie, 

szpachlowanie, montaż zabudowy, sufity podwieszane.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Umiejętności i uprawnienia :  prawo jazdy kat. B, budowlane-wykończeniowe. Staż pracy : 1 rok. 

Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:  od 4 000,00 zł. Kontakt : Pan Michał Juszczak tel : 504 150 030  

206 

StPr/22/0083 
pomocniczy 

robotnik 

Oferta pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy   dla bezrobotnego do 30 roku 

życia  zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                                                                                                                          
214 

mailto:anna.przybylska@pup-slupca.pl
mailto:anna.przybylska@pup-slupca.pl
mailto:anna.przybylska@pup-slupca.pl
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budowlany Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  :  Prace ogólnobudowlane. Wykształcenie: 

zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe. Inne wymagania: mile widziane prawo jazdy kat. B.  Wymagane 

dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Magdalena Rodziejczak, 

tel. : 632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Doły. 

StPr/22/0029 krojczy 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Słupcy. 

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Krojenie, pakowanie, szycie. Wykształcenie: 

średnie branżowe, średnie zawodowe, średnie zawodowe 4-letnie, średnie ogólnokształcące. Umiejętności 

i uprawnienia :szycie, krojenie, kontakt z klientem. Wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracy. 

Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, tel. : 632751444 w. 264,                                                       

e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Słupca.                                                                        

214 

StPr/22/0014 

audytor 

wewnętrzny (1/2 

etatu) 

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU Miejsce pracy: ul. Witkowska 8 62-430 Powidz 
Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: 1) Przygotowanie w porozumieniu z Dowódcą Bazy i 
przekazanie rocznego planu audytu wewnętrznego Oddziału Gospodarczego w terminie do 31 grudnia 
każdego roku na rok następny, zawierającego w szczególności analizę obszarów ryzyka, zadań 
wynikających z planu zamierzeń, a także wytycznych MON, tematy audytu wew., proponowany 
haromonogram realizacji audytu wew. zasoby którymi powinny zostać objęte audytem wew. w kolejnych 
latach; 2) Prowadzenie audytu wew. zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem audytu wew. na podstawie 
imiennego upoważnienia. 3) Terminowe przekazywanie Dowódcy Bazy jak również na wyraźne żądanie 
Ministrowi Finansów sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych . 4) Prowadzenie audytu wew. 
poza planem na pisemne polecenie Dowódcy Bazy. 5) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej audytu wew. 
w oddziale gospodarczym z podziałem na akta stałe audytu wew . oraz akta bieżące. Wykształcenie: wyższe 
( w tym licencjat). Umiejętności i uprawnienia :  Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji 
niejawnych o klauzuli "poufne", Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień 
publicznych, ustawy rachunkowości, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz kodeksu  postępowania administracyjnego, niekaralność, jeden z 
certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA. ,wysoka kultura osobista, sumienność, 
punktualność, odpowiedzialność. Znajomość technik i zasad prowadzenia czynności audytowych. 
Pozytywnie zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną Ministra Finansów w 
latach 2003-2006 lub uprawnienie biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu 
wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego 
przez jednostkę organizacyjną która w dniu wydania była uprawniona do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk ekonomicznych lub prawnych ,komunikatywność, zdolność do czynności prawnych. 

206 

mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
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Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie A2-niższy średnio zaawansowany. Inne wymagania :         
3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań audytowych lub kontroli wew. na stanowiskach lub w 
komórkach związanych z kontrola lub audytem wew. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat).               
Wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny przesłany na adres siedziby firmy + oświadczenie dotyczące 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami RODO. Wynagrodzenie: 
od 2 100,00 zł dodatkowo premia regulaminowa oraz dodatek stażowy.  Kontakt: Pani Justyna Gazińska                   
tel : 261544128 

StPr/21/0838 szpachlarz 

Oferta pracy  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego do 30 roku 
życia zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                     
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Malowanie, szpachlowan ie. Wykształcenie: 
podstawowe, zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B. Wymagane 
dokumenty: CV. Wynagrodzenie:  od 3 010,00 zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 w. 254,  
e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Strzałkowo.  

214  

StPr/21/0826 

monter sieci i 

urządzeń 

telekomunikacy- 

jnych 

Oferta pracy  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.                                                                           
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Montaż sieci telekomunikacyjnych. Wykształcenie: 
podstawowe, zasadnicze zawodowe ,średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące. Wymagane dokumenty: 
CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł + premia.  Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, 
tel. : 632751444 w. 264,  e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy :  
Orchowo                                                                             

214 

StPr/21/0817 

monter sieci, 

instalacji i 

urządzeń 

sanitarnych 

Oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Prace hydrauliczne, umiejętności montażu, 

instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO oraz klimatyzacji. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Staż pracy : 1 rok.  Wymagane dokumenty: CV i 

skierowanie do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska,                                       

tel. : 632751444 w. 254,  e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy :  Grobla. 

214 

StPr/21/0532 

pracownik 

fizyczny/robotnik 

leśny 

Oferta pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego 

zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.  

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków:  Prace z zakresu gospodarki leśnej. Wykształcenie: 

podstawowe Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B, T.  Wymagane dokumenty: CV i skierowanie 

do pracy. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Magdalena Olszewska, tel. : 632751444 w. 254,             

e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy :  Radłowo. 

214 
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Oferty staży 

StPr/22/0402 
pozostali 
pracownicy 
obsługi biurowej 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.            

Opis zadań : - prowadzenie i archiwizacja dokumentacji firmowej,- uzupełnianie i publikowanie informacji na 

stronie internetowej- przygotowywanie pism i korespondencji firmowej- wykonywanie i odbieranie telefonów 

- zaopatrywanie biura w artykuły biurowe,- współpraca z klientami zewnętrznymi firmy, dostawcami towarów i 

usług. Wykształcenie : średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na 

staż. Stypendium brutto: 1 489,00 zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, tel. 632751444 w. 254.                                                                        

e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl  Miejsce pracy : Słupca. 

214 

StPr/22/0357 stolarz meblowy 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.            

Opis zadań : - zapoznanie się z rysunkami technicznymi obrabianych i montowanych drewnianych elementów,  

- sporządzanie szkiców roboczych,- dobór drewna wg gatunków i usłojenia, przygotowywanie drewna do obróbki 

mechanicznej i ręcznej,- przygotowywanie narzędzi i ustawianie piły rozdzielczej oraz specjalnych obrabiarek do 

drewna,- ustawianie i obsługa prasy oraz innych urządzeń służących do klejenia i montowania drewnianych 

elementów,- wykonywanie obróbki mechanicznej drewna oraz ręcznej obróbki przez skrawanie, struganie i 

piłowanie. Wykształcenie : zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na staż. Stypendium 

brutto: 1 489,00 zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, tel. 632751444 w. 254.                                                                        

e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl  Miejsce pracy : Myszakówek. 

214 

StPr/22/0351 kelner 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.     

Zakres zadań : -dbanie o salę konsumpcyjną (porządek na sali, czystość stanowisk),-obsługa gości( przekazywanie 

zamówień, podawanie potraw, zapoznanie się z produktami używanymi w kuchni),- obsługa kasy fiskalnej 

(sprzedaż napojów),- obsługa baru. Wykształcenie:  zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie 

zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na staż. Stypendium brutto: 1 489,00 zł. Kontakt:  Pani  

Magdalena Olszewska, tel. : 632751444   w. 254,   e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce pracy:  

Sienno. 

214 
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StPr/22/0329 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.     

Zakres zadań : Rozróżnianie części pojazdów, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 

Określenie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów. Lokalizacja uszkodzeń w pojeździe. Dobieranie narzędzi i 

przyrządów pomiarowych do prac obsługowo-naprawczych. Wykształcenie: średnie zawodowe. Wymagane 

dokumenty: CV + skierowanie na staż. Stypendium brutto: 1 489,00 zł. Kontakt:  Pani  Magdalena Olszewska, tel. : 

632751444   w. 254,   e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce pracy:  Świerkówiec ( powiat mogileński) 

214 

StPr/22/0320 
pracownik 
biurowy 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.     

Zakres zadań : - nauka kserowania dokumentów,- nauka redagowania pism urzędowych,- zapoznanie z 

czynnościami archiwizacyjnymi,- zapoznanie z obiegiem dokumentów i materiałów biurowych - pomoc w 

rozdzielaniu poczty,- nauka sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum- nauka sporządzania 

wezwań, zawiadomień. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + 

skierowanie na staż. Stypendium brutto: 1 489,00 zł. Kontakt:  Pani  Magdalena Olszewska, tel. : 632751444   w. 254,                                                        

e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl Miejsce pracy: Słupca. 

214 

StPr/22/0263 szpachlarz 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy. 

Opis zadań: - przygotowanie materiałów i narzędzi do pracy,- przygotowanie ścian do szpachlowania, 

- wzmocnienie, wyrównanie chłonności podłoża,- uzupełnienie ubytków i pęknięć,- montowanie listew 

wyrównujących, -szpachlowanie warstwą wyrównującą,- szpachlowanie warstwą wygładzającą,- szlifowanie 

powierzchni. Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + 

skierowanie na staż. Stypendium brutto: 1 489,00 zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, tel. 632751444 w. 254.                 

e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl  Miejsce pracy : Zagórów. 

214 

 

 

Oferty pracy przekazane z innych Powiatowych Urzędów Pracy 

Stanowisko 

oferowane 
Pracodawca oraz podstawowe informacje 

Informacje 

w pokoju 

mailto:magdalena.olszewska@pup-slupca.pl
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monter karoserii 

autobusów 

Symeon Dolceita sp. z o.o. Miejsce  wykonywania pracy:  Holandia – prowincja Utrecht.. Umowa o pracę na okres próbny ,( 3 

miesiące), Umowa o pracę na czas określony ( 2 lata). Zakres obowiązków: - rozbiórka autobusów po kolizjach,, -rozbiórka i 

składanie oświetlenia, -- naprawa i składanie naprawionych części, --przygotowanie zainstalowanych rzeczy do malowania. 

Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu 

komunikatywnym. Doświadczenie zawodowe w  naprawie autobusów, busów, metalurgii, umiejętność obsługi 

potrzebnych urządzeń.  Pracodawca zapewnia dojazd , praca w soboty i niedzielę, zwrot kosztów dojazdu, zapewnione 

zakwaterowanie.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wynagrodzenie: od 10  000,00 zł. Kontakt :   Pani Dorota 

Stankiewicz tel : 797751533 e-mail : dorota.pawelko@op.pl 

206 

operator CNC 

Symeon Dolceita sp. z o.o. Miejsce  wykonywania pracy:  Holandia –Becerwijk. Umowa o pracę na okres próbny ,( 3 miesiące), 

Umowa o pracę na czas określony ( 2 lata). Zakres obowiązków: Praca na maszynach z oprogramowaniem FANUC 

Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B, znajomość oprogramowania FANUC  . Znajomość języka angielskiego lub 

holenderskiego w stopniu komunikatywnym. Doświadczenie zawodowe jako operator CNC.  Pracodawca zapewnia 

dojazd , praca w soboty i niedzielę, zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie.  Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe. Wynagrodzenie: od 10 000,00 zł. Kontakt :  Pani Dorota Stankiewicz tel : 797751533 e-mail : 

dorota.pawelko@op.pl 

206 

robotnik 

gospodarczy 

GTC CHWIŁOWICZ Miejsce  wykonywania pracy : ul. Wrzesińska 31  62-310 Pyzdry Umowa zlecenie/umowa o świadczenie 

usług. Zakres obowiązków: prace gospodarcze, porządkowe, dozór obiektu. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Wynagrodzenie : od 19,70 zł. Kontakt : na adres pracodawcy.  

206 

technolog opakowań 

Symeon Dolceita sp. z o.o. Miejsce  wykonywania pracy:  Holandia –Utrecht. Umowa o pracę na okres próbny ,( 3 miesiące), 

Umowa o pracę na czas określony ( 2 lata). Zakres obowiązków: wybór i ocena  materiałów, uczestnictwo/doradztwo w 

procesie, przygotowanie deklaracji bezpieczeństwa. Umiejętności i uprawnienia : umiejętność projektowania. Znajomość 

języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym. Doświadczenie zawodowe; graficzno -techniczne lub 

doświadczenie w produkcji. Pracodawca zapewnia dojazd , praca w soboty i niedzielę, stała praca biurowa, możliwość 

rozwoju, zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie.  Wykształcenie: średnie/wyższe. Wynagrodzenie:                                

od 13 800,00 zł. Kontakt : Pani Dorota Stankiewicz te l : 797751533 e-mail : dorota.pawelko@op.pl 

206 

pracownik biurowy 

Symeon Dolceita sp. z o.o. Miejsce  wykonywania pracy: ul.  4  Marca 38, 75-000 Koszalin Umowa o pracę na okres próbny ,      

( 3 miesiące), Umowa o pracę na czas określony ( 2 lata). Zakres obowiązków: rozmowy z kontrahentami, pisanie maili. 

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie bardzo dobra. Wykształcenie: średnie. Wynagrodzenie: od 4  000,00 zł. 

Kontakt : tel : 508 820 351 e-mail : dorota.pawelko@op.pl 

206 
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pomocnik montera/ 

monter konstrukcji 

stalowych 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „VOSS” KRYSTIAN VON OSSOWSKI Miejsce  wykonywania 

pracy: ul. Brzozowa 4, 83-200 Rokocin. Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków: montaż regałów 

magazynowych, skręcanie i stawianie konstrukcji stalowych, praca fizyczna na wysokościach, odbiór i rozładunek materiałów.  

Wykształcenie: niepełne podstawowe. Doświadczenie min. rok  w kierunkach: monter kadłubów okrętowych, ślusarz, 

mechanik, blacharz, hydraulik. Uprawnienia: prawo jazdy kat. B, uprawnienia UDT- wózki widłowe, podnośniki nożycowe, 

ładowarki teleskopowe (I WJO, II WJO, I P, II P, I Z, II Z) . Wymagania: sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

zaangażowanie, brak lęku wysokości. Dyspozycyjność do pracy w różnych krajach UE i nie tylko. Wynagrodzenie:  od 

7 105,00zł. do 16 795,00 zł. Zapewnione zakwaterowanie , zatrudnienie od zaraz, pracodawca pokrywa koszty przyjazdu do 

Polski. Kontakt: Pani Agnieszka Strzemkowska tel. 728 868 570  , e-mail : a.strzemkowska@voss-eu.pl 

206 

pielęgniarka 

KATARZYNA WÓJCIK CENTRUM LEKARSKO-PIELĘGNIARSKIE PAKK- MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Miejsce wykonywania pracy: ul. Żytnia 1 72-320 Trzebiatów. Umowa zlecenie/ umowa o 

świadczenie usług. Zakres obowiązków :  wg zakresu obowiązków. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące typ : 

medyczne. Wynagrodzenie: od 60 ,00 zł. za godzinę. Kontakt: Pani Katarzyna Wójcik tel : 505  084 292 

206 

monter izolacji 

przemysłowej 

WORK WISE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy :  ul. Długa 4 m.4 

64-300 Nowy Tomyśl  Praca w delegacji : Holandia,  rafinerie paliwowe, gazowe, chemiczne, elektrownie ,porty, stocznie, 

huty. Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków :  montaż, demontaż, drobne naprawy i 

uzupełnianie izolacji przemysłowej Umiejętności : odczytywanie rysunku technicznego.  Wymagane certyfikaty 

zawodowe ; VCA lub SCC- certyfikat zawodowy „Monter izolacji”, Opito lub Nogepa BOSIET HUTE+CAEBS. Mile widziane 

doświadczenie w przemyśle naftowym, gazowym chemicznym, stoczniowym, elektrownie na lądzie i morzu. 

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, zatrudnienie od zaraz, pokrywa koszty 

przejazdu do Polski. Znajomość języka angielskiego i holenderskiego w mowie i piśmie B1-średnio zaawansowany. 

Wynagrodzenie: od 13 720,00 zł Kontakt : Pan Piotr Kuc tel : 887608870, 614423708  

206 

kierowca samochodu 

ciężarowego C+E 

WORK WISE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy :  ul. Długa 4 m.4 

64-300 Nowy Tomyśl  Praca w delegacji : Holandia Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : 

kierowca przy transporcie na terenie Holandii i poza Holandią, typ naczepy : plandeka, kontener, furgon, chłodnia, 

platforma, cysterna spożywcza, nisko podwoziówki do sprzętu ciężkiego Uprawnienie  :prawo jazdy kat. C+E, kurs do 

przewozu towarów, badania lekarskie.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie  w 

pojedynczych pokojach, w systemie rotacyjnym podróż z kraju do kraju płatna przez firmę, płatne nadgodziny+ za każdą 

noc spędzoną w kabinie. Zatrudnienie od zaraz, pokrywa koszty przejazdu do Polski. Znajomość języka angielskiego, 

holenderskiego, niemieckiego w mowie i piśmie B1-średnio zaawansowany. Wynagrodzenie: od 3 430,00 zł. do 13 730,00 

206 
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zł Kontakt : Pan Piotr Kuc tel : 887608870, 614423708  

monter 

rusztowań/pomocnik 

montera rusztowań 

WORK WISE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy :  ul. Długa 4 m.4 

64-300 Nowy Tomyśl  Praca w delegacji : Holandia, Belgia  rafinerie paliwowe, gazowe, chemiczne, elektrownie ,porty, 

stocznie, huty. Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków :  montaż, demonta ż, modyfikacja 

rusztowań, przenoszenie materiału, układanie materiału, podawanie materiału podczas budowania rusztowań jak i 

modyfikacji, odbieranie materiału podczas rozbiórek rusztowań i modyfikacji. Umiejętności : odczytywanie rysunku 

technicznego.  Wymagane certyfikaty zawodowe ; VCA lub SCC- certyfikat  Montera Steigerbouw DNV-GL A/B norweskie 

lub polskie uprawnienia. Mile widziane doświadczenie w przemyśle naftowym, gazowym chemicznym, stoczniowym, 

elektrownie. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, zatrudnienie od zaraz, 

pokrywa koszty przejazdu do Polski. Znajomość języka angielskiego i holenderskiego w mowie i piśmie B1 -średnio 

zaawansowany. Wynagrodzenie: od 3 000,00 zł. do 12 000,00 zł Kontakt : Pan Piotr Kuc tel : 887608870, 614423708 

206 

pracownik 

ogólnobudowlany 

Sodkiewicz Elewacje Bartłomiej Sodkiewicz Miejsce wykonywania pracy : ul. Wrocławska 17 62-310 Pyzdry Umowa o 

pracę na czas określony. Zakres obowiązków : praca przy ociepleniach budynków. Wykształcenie: podstawowe. 

Wynagrodzenie :  od  20,00 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pan Bartłomiej Sodkiewicz tel : 782699330  

206 

kucharz 

Firma Usługowo-Produkcyjna ‘’GASTRONOM’’ Piotr Jasiak Miejsce wykonywania pracy : ul. Targowa 10 62-586 Rzgów 

Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków : przygotowywanie i wydawanie posiłków, przyjmowanie towarów, 

sporządzanie zapotrzebowania na towar, nadzór nad praca pomocy kuchennych. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Staż pracy : 2 lata. System pracy dwuzmianowy. Wynagrodzenie :  od  3  010,00 zł. Kontakt : Pan Piotr Jasiak                                  

tel : 694153730 

206 

pomocnik 

administratora 

AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : Rogowo 78 72-330 Rogowo Umowa zlecenie/umowa o 

świadczenie usług. Uprawnienie : orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie: niepełne 

podstawowe. Mile widziane  doświadczenie, gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.  Wynagrodzenie :   

od 19,70 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885851243 

206 

pomoc kuchenna 

AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : Rogowo 78 72-330 Rogowo Umowa zlecenie/umowa o 

świadczenie usług. Uprawnienie : orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie: niepełne 

podstawowe. Mile widziane  doświadczenie, gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.  Wynagrodz enie :   

od 19,70 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885851243 

206 

kucharz 
AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : Rogowo 78 72-330 Rogowo Umowa zlecenie/umowa o 

świadczenie usług. Uprawnienie : orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie: niepełne 
206 
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podstawowe. Mile widziane  doświadczenie, gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.  Wynagrodzenie :   

od 21,00 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885851243 

kelner 

AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : Rogowo 78 72-330 Rogowo Umowa zlecenie/umowa o 

świadczenie usług. Uprawnienie : orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie: niepełne 

podstawowe. Mile widziane  doświadczenie, gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.  Wynagrodzenie :   

od 19,70 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885851243 

206 

barman 

AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : Rogowo 78 72-330 Rogowo Umowa zlecenie/umowa o 

świadczenie usług. Uprawnienie : orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie: niepełne 

podstawowe. Mile widziane  doświadczenie, gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym. Wynagrodzenie :   

od 19,70 zł za godzinę pracy. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885851243 

206 

sprzedawca 

POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB WŁASNEGO POŁOWU ZBIGNIEW WŁODYKA Miejsce wykonywania pracy : ul. Kapitańska 41       

76-034 Chłopy Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : sprzedaż w smażalni ryb. 

Wykształcenie: niepełne podstawowe. Wynagrodzenie :   od 19,70 zł za godzinę pracy. Pracodawca zapewnia 

zakwaterowanie. Osoba do przyuczenia, osoba pełnoletnia. Mile widziani obywatele Ukrainy (  komunikatywna 

znajomość języka polskiego). Praca 10 godzin dziennie. Kontakt : Pani Janina Włodyka tel : 665256161  

206 

cieśla/murarz 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji : Niemcy. Umowa o pracę na okres próbny.  Wykształcenie: niepełne podstawowe. 

Wynagrodzenie :   od  11 000,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

cieśla/zbrojarz 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji : Polska. Umowa o pracę na okres próbny.  Wykształcenie: niepełne podstawowe. 

Wynagrodzenie :   od  6 000,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

monter instalacji 

przemysłowych/ 

spawacz 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji : Polska. Umowa o pracę na okres próbny.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Wynagrodzenie :   od  4 500,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

operator koparki 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji. Umowa o pracę na okres próbny.  Wykształcenie: niepełne podstawowe. 

Wynagrodzenie :   od  5 500,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

kierownik 

robót/kierownik 

budowy 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przejazdy, zatrudnienie od zaraz. Umowa o 

pracę na czas określony. Umiejętność : prawo jazdy kat. B,  umiejętność czytania rysunku technicznego. Uprawnienia 

206 
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budowlane. Wykształcenie: wyższe ( w tym licencjat) typ : budowlane. Staż pracy : 2 lata. Wynagrodzenie :  od  7  000,00 

zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 e-mail : praca@ibgrupa.com 

monter instalacji i 

urządzeń 

sanitarnych-

zewnętrznych 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przejazdy, zatrudnienie od zaraz. Umowa o 

pracę na czas określony. Umiejętność : prawo jazdy kat. B. Mile widziana obsługa  niwelatora, zagęszczarki.  

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wynagrodzenie :  od  5 000,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

robotnik 

ogólnobudowlany 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przejazdy, zatrudnienie od zaraz. Umowa o 

pracę na czas określony. Umiejętność : prawo jazdy kat. B.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wynagrodzenie :                  

od  5 000,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

spawacz 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji : Francja. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i dojazd. Umowa o pracę na czas 

określony. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Uprawnienie : spawacz spoinami czołowymi  w metodzie TIG oraz 

uprawnienie elektryczne. Wynagrodzenie : od  9 900,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

monter instalacji i 

urządzeń 

sanitarnych-

wewnętrznych 

IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Boya Żeleńskiego 6A 

35-105 Rzeszów Praca w delegacji : Francja. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, zatrudnienie od zaraz, pokrywa 

koszty przyjazdu do Polski. Umowa o pracę na okres  próbny. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Wynagrodzenie :              

od  9 200,00 zł. Kontakt : tel : 017 854 00 77 

206 

pizzerman 

‘’EB Gastro’’ BARTOSZ HRYWNA Miejsce wykonywania pracy : ul. Słoneczna 19 72-344 Pustkowo Umowa o pracę na czas 

określony. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Umiejętności ;  książeczka zdrowia dla celów sanitarno -

epidemiologicznych, doświadczenie w zawodzie-wymagane. Zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wynagrodzenie :  

od  7 500,00 zł. Kontakt : Pan  Bartosz Hrywna tel : 516130330. 

206 

kelner/ka 

‘’EB Gastro’’ BARTOSZ HRYWNA Miejsce wykonywania pracy : ul. Słoneczna 19 72-344 Pustkowo Umowa o pracę na czas 

określony. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Umiejętności ;  książeczka zdrowia dla celów sanitarno -

epidemiologicznych, doświadczenie w zawodzie-wymagane. Zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wynagrodzenie :  

od  4 000,00 zł. Kontakt : Pan  Bartosz Hrywna tel : 516130330.  

206 

kucharz 

‘’EB Gastro’’ BARTOSZ HRYWNA Miejsce wykonywania pracy : ul. Słoneczna 19 72-344 Pustkowo Umowa o pracę na czas 

określony. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Umiejętności ;  książeczka zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych, doświadczenie w zawodzie-wymagane. Zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wynagrodzenie :  

od  6 000,00 zł. Kontakt : Pan  Bartosz Hrywna tel : 516130330.  

206 
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barman/ka 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : ul. Nadmorska 65 76-034 Sarbinowo. Umowa 

zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : obsługa gości w kawiarni, utrzymanie kawiarni w czystości. 

Wykształcenie:  zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny. Możliwość zatrudnienia na umowę 

o pracę  do uzgodnienia, czas trwania umowy na czas nieokreślony, możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. 

Możliwość przyuczenia do zawodu. Praca 12 godzin. Wynagrodzenie : od 21,00 zł za godzinę. Kontakt : Pani Beata 

Dankowska  tel : 605259326  e-mail : beata.dankowska@nat.pl 

206 

kierownik klubu 

senior+ 

‘’Wrzosowisko” 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejsce wykonywania pracy:   ul. Batorego 8 62-300 Września. Umowa o pracę na czas 

określony. Zakres obowiązków : kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior + ‘’Wrzosowisko”, realizowanie programu 

działalności Klubu Senior +‘’Wrzosowisko”, prowadzenie zajęć  w klubie Senior +‘’Wrzosowisko”,  planowanie, realizacja 

budżetu, prowadzenie wymaganej dokumentacji. Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat). Minimum 3 letni staż pracy w 

opiece społecznej, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, przedłożenie w formie pisemnej koncepcji 

funkcjonowania Klubu Senior +‘’Wrzosowisko”, Wynagrodzenie :  od  4 500,00 zł. Kontakt : tel : 61 640 72 00 

206 

konserwator sprzętu 

ppoż. 

Straż Grupa Serwisowa Maciej Beser Miejsce wykonywania pracy:  62-310 Pyzdry. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 

Zakres obowiązków : konserwacja sprzętu ppoż. Wynagrodzenie :  od  3  010,00 zł. Kontakt : Pan Maciej Beser                        

tel : 604 925 664 e-mail : maciej@beser.pl 

206 

monter urządzeń 

przemysłowych 

T.L.S.- TRANSPORT & LOGISTIK & STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania 

pracy:  Niemcy .Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : montaż i demontaż przenośników 

taśmowych. Wykształcenie : zasadnicze zawodowe. Uprawnienia i umiejętności: umiejętność obsługi elektronarzędzi. 

Mile widziana znajomość języka niemieckiego. Wymagane doświadczenie w branży  przemysłowej 3 m -ce. Pracodawca 

pokrywa koszty przyjazdu do Polski. Zapewnia  dowóz i zakwaterowanie oraz odzież ochronną. Wyżywienie we własnym 

zakresie. Wynagrodzenie: od 7 700,00 zł do 12 000,00 zł. Kontakt :  Pani Karolina Kozik tel : 668 790 305 

206 

kierowca C+ E 

Usługi Transportowe Magdalena Krzyżanowska Miejsce wykonywania pracy: Niemcy, Belgia, Holandia. Wykształcenie: 

niepełne podstawowe. Uprawnienia i umiejętności: prawo jazdy kat. C +E. Wynagrodzenie: od 8  000,00 zł. Kontakt:                  

tel : 604 230 485 

206 

kelner/ka 

Hotel Bursztynowy Pałac Adrianna Angelard Miejsce wykonywania pracy: Strzekęcino 1 76-024 Strzekęcino Umowa o 

pracę na czas określony. Zakres obowiązków : obsługa gości Restauracji, rozliczanie gości, wystawianie paragonów. 

Wykształcenie: podstawowe. Uprawnienia i umiejętności : dyspozycyjność, dobre re lacje z klientami, wysoka kultura 

osobista, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności pracy w zespole, , komunikatywność i zaangażowanie, wysoka 

jakość pracy ( terminowość, dokładność, staranność). Znajomość języka angielskiego w mowie B1 -średnio 

zaawansowany, w piśmie A1-początkujący i niemieckiego w mowie A2-niższy średnio zaawansowany, w piśmie A1-

206 
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początkujący.  Mile widziani obywatele Ukrainy (  wymagana znajomość języka polskiego).Praca w godzinach 12.00 -

22.00, równoważny system czasu pracy. Pracodawca  oferuje pracę  na czas określony 6-mcy, pracę w pełnym wymiarze  

możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny przesłać na adres mailowy : 

adrianna@bursztynowypalac.pl Wynagrodzenie: od 4 600,00 zł. Kontakt: Pan Daniel Wojciechowski tel ; 512568428 

kucharz 

Hotel Bursztynowy Pałac Adrianna Angelard Miejsce wykonywania pracy: Strzekęcino 1 76-024 Strzekęcino Umowa o 

pracę na czas nieokreślony. Zakres obowiązków : przygotowywanie posiłków. Wykształcenie: średnie zawodowe. 

Uprawnienia i umiejętności; dyspozycyjność, dbanie o jakość, gotowanie metoda sous-vide, wysoka kultura osobista, 

samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności pracy w zespole, pasji do gotowania, doskonała organizacja pracy 

własnej, komunikatywność i zaangażowanie, energiczność, wysoka jakość pracy ( terminowość, dokładność, staranno ść, 

aktualna książeczka sanepidowska. Mile widziani emeryci i obywatele Ukrainy ( nie jest wymagana znajomość języka 

polskiego).Praca w godzinach 6.00-23.00, równoważny system czasu pracy. Pracodawca  oferuje pracę stałą, pracę w 

pełnym wymiarze , stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego i realizacje ambicji kulinarnych, możliwość 

zakwaterowania i wyżywienia. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny przesłać na adres mailowy : 

adrianna@bursztynowypalac.pl Wynagrodzenie: od 5 000,00 zł. Kontakt: Pan Daniel Wojciechowski tel ; 512568428 
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rejestratorka 

medyczna 

KATARZYNA WÓJCIK CENTRUM LEKARSKO-PIELĘGNIARSKIE PAKK- MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Miejsce wykonywania pracy: ul. Żytnia 1 72-320 Trzebiatów. Umowa zlecenie/ umowa o 

świadczenie usług. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące. Umiejętność : obsługa komputera. Wynagrodzenie:                       

od 30 ,00 zł. za godzinę. Kontakt: Pani Katarzyna Wójcik tel : 505  084 292 

206 

lekarz 

KATARZYNA WÓJCIK CENTRUM LEKARSKO-PIELĘGNIARSKIE PAKK- MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Miejsce wykonywania pracy: ul. Żytnia 1 72-320 Trzebiatów. Umowa zlecenie/ umowa o 

świadczenie usług. Zakres obowiązków : zgodnie z zawodem i specjalizacją. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) typ: 

medyczne. Wynagrodzenie: od 25 000,00 zł. Kontakt: Pani Katarzyna Wójcik tel : 505 084 292 

206 

salowa/pracownik 

serwisu 

sprzątającego 

HR FOR Business Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław. Miejsce wykonywania pracy : szpital w Słupcy. Umowa o pracę 

na okres próbny. Zakres obowiązków :  sprzątanie i dezynfekcja sal pacjentów oraz ciągów komunikacyjnych i 

sanitariatów, uzupełnienie środków czystości, wydawanie posiłków, zmiana pościeli, pomoc przy pacjencie. Umiejętności 

i uprawnienia : książeczka zdrowia  sanitarno-epidemiologiczna ( warunek konieczny), udokumentowane szczepienia 

WZW- B przeciw żółtaczce zakaźnej ( warunek konieczny minimum jedna dawka lub gotowość do zasz czepienia się ( 

warunek konieczny), dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie. Dodatkowe informacje : możliwość zakwaterowania, 

Dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności : dofinansowanie do leków, dojazdów do pracy, turnusów 

rehabilitacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego czy okularów, możliwość przyznania świadczeń  przeznaczone na adaptację i 
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wyposażenie mieszkań , w tym np.: zakupu wyposażenia AGD, pomoc prawną, psychologiczną doradztwo zawodowe oraz 

wsparcie z ramienia współpracującej fundacji. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny przesłać pocztą. 

Wynagrodzenie :  od  3 010,00 zł. Kontakt : Pani Lidia Trawińska tel : 510  011 482 

kelnerka/ka 

SPÓŁDZIELCZE CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE RESURS Miejsce wykonywania pracy : ul. Nadmorska 55 76-034 

Sarbinowo. Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : serwowanie posiłków, : obsługa bufetu 

szwedzkiego, utrzymanie czystości.  Umiejętności i uprawnienia : książeczka zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych, dyspozycyjność, dokładność, czystość Mile widziane osoby z  orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, obywatele Ukrainy ( wymagana podstawowa znajomość języka polskiego). Wymagane dokumenty: CV i 

list motywacyjny. Wykształcenie : niepełne podstawowe. Wynagrodzenie :  od 21,00 zł za godzinę. Kontakt :                        

Pani Grażyna Wodwud tel : 502313712,502227376 e-mail : e.kowalczyk@resurs.com.pl 
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osoba sprzątająca 

sanitariaty 

ATM CAMPING GASTRONOMIA Anastazja Kędziora. Miejsce wykonywania pracy : ul. Namiotowa 9 78-132 Grzybowo 

Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków :  sprzątanie sanitariatów, prysznicy, toalet oraz zaplecza 

campingu. Umiejętności i uprawnienia : chęć do pracy, dokładność, rzetelność. Praca w godzinach 6.00 -22.00, również w 

soboty i niedzielę ( różne zmiany). Wykształcenie : niepełne podstawowe. Wynagrodzenie :  od  20,00 zł do 250,00 zł za 

godzinę. Kontakt : Pani Anastazja Kędziora tel : 692559723 
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elektromonter, 

monter, spawacz, 

ślusarz 

NEKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Dworek 9 44 -200 

Rybnik Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków :  Montaż tras kablowych, montaż instalacji elektrycznej, 

szaf elektrycznych, praca przy obiektach przemysłowych. Praca wyjazdowa za granicą. Pracodawca zapewnia bezpłatne 

zakwaterowanie i przejazd na miejsce. Umiejętności i uprawnienia : uprawnienia SEP, SCC, VCA, CCNSG, UTD. 

Wykształcenie : zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe , techniczne. Wynagrodzenie :  od  3 010,00 zł do 10 000,00 zł. 

Kontakt : Pani Edyta Pustelny tel : 511 114 433 

206 

lakiernik 
Jacek Łuczak WIÓR-LAK Miejsce wykonywania pracy : 62-510 Konin Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków 

:   lakierowanie mebli. Wykształcenie : zasadnicze zawodowe. Wynagrodzenie :  od 7 000,00 zł. Kontakt : tel 605740043 
206 

specjalista 

kinezyterapii  

SOPHIA Rehabilitacja Wypoczynek Turystyka Zofia Starybrat. Miejsce wykonywania pracy: ul. Plażowa 4, 76-034 

Sarbinowo. Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Praca  gabinecie kinezyterapii, prowadzenie 

indywidualnych zajęć z pacjentami, koordynacja grafików zabiegów dla pacjentów. Wykształcenie:  wyższe ( w tym 

licencjat).  Umiejętności i uprawnienia :  dbanie o jakość , diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, dobre relacje z 

klientami, fizjoterapeuta –prawo wykonywania zawodu. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny. Wynagrodzenie: 

od  4 000,00 zł. Pracodawca oferuje zakwaterowanie. Praca w soboty i niedzielę. Zapewniony dojazd przez pracodawcę.  

Kontakt: Pani Zofia Starybrat, tel. :943165727, e-mail: praca@sophiabryza.pl 

206 
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kierowca autobusu 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ S.A. Miejsce pracy: Konin. Umowa o pracę na czas określony. Zakres 

obowiązków: Przewóz pasażerów na wyznaczonych trasach, prowadzenie autobusu zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

sprzedawanie biletów z wykorzystaniem kasy fiskalnej, dbanie o bezpieczeństwo pasażerów. Wykształcenie: podstawowe. 

Uprawnienia: prawo jazdy kat. D + świadectwo kwalifikacji przewóz osób (pracodawca przed zatrudnieniem umożliwia 

zdobycie uprawnień poprzez opłacenie kosztów szkoleń, które po zatrudnieniu będą podlegały spłacie przez pracownika). 

Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie, świadczenie socjalne, paczki, bony, wczasy pod 

gruszą, strój służbowy. Wynagrodzenie: 3 200,00 zł. Kontakt: tel. 693524207, 669794000. 

206 

nauczyciel 

fortepianu 

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia Miejsce wykonywania pracy :  ul. Piłsudskiego 8 11-400 Kętrzyn Umowa o pracę na 

czas nieokreślony. Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) artystyczne. Uprawnienie : przygotowanie pedagogiczne. 

Wynagrodzenie :  od 3 010,00  zł. Kontakt :  Pani Dyrektor Marzena Targońska  tel : 604 618 898  0897512984 

206 

przedstawiciel 

handlowy 

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Miejsce wykonywania pracy :  część wschodnia województwa wielkopolskiego : Kalisz, 

Ostrów Wlkp., Jarocin, Konin, Turek, Koło, Słupca, Września). Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków : 

przemieszczanie się samochodem służbowym w celu odwiedzenia siedzib klientów tj. sklepów spożywczych, supermarketów ; 

realizacja  planów sprzedaży makaronów i dań gotowych; realizacja  celów jakościowych oraz akcji promocyjnych; budowanie 

relacji i obsługa klientów; rozwijanie dystrybucji na powierzonym terenie; szukanie nowych możliwości zwiększenia 

sprzedaży. Wykształcenie : średnie ogólnokształcące. Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Inne wymagania :  

umiejętność nawiązywania otwartych i trwałych relacji z klientami, dobra organizacja pracy, znajomość lokalnego rynku 

detalicznego i hurtowego, 3-lata doświadczenia na stanowisku przedstawiciela handlowego w branży FMCG. Pracodawca 

oferuje pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, która realizuje projekty badawczo-rozwojowe, możliwość rozwoju 

zawodowego, udziału w szkoleniach, pracę w zgranym zespole ludzi zorientowanych na sukces, niezbędne  narzędzia pracy : 

telefon komórkowy, samochód służbowy z możliwością korzystania do celów prywatnych, atrakcyjny pakiet socjalny: 

bezpłatny parking przy zakładzie, imprezy integracyjne, świąteczne bony ,możliwość udziału w prywatnym ubezpieczeniu 

grupowym na życie, dofinansowania karty Multisport i prywatnej opieki medycznej. Wynagrodzenie :  od 3 800,00 zł + premia 

od sprzedaży. Kontakt : Pani Barbara Nowik e-mail : praca@makarony.pl 

206 

pomocnik stolarza 

PPHU P.WITCZAK Miejsce wykonywania pracy: ul. Polna 43, 62-045 Pniewy. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 

obowiązków: prace stolarskie, produkcja instrumentów muzycznych. Wykształcenie: podstawowe, zawodowe. Umiejętności: 

dokładność, punktualność, niezawodność, lojalność, czystość. Możliwość przyuczenia do zawodu. Wymiar czasu pracy: pełen 

etat + nadgodziny (dobrowolnie). Możliwość pracy w systemie 2 zmianowym w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00. Ze 

względu na substancje łatwopalne mile widziane osoby bez nałogów. Wynagrodzenie: 3200 zł. Kontakt:                                            

Pan Wojciech Witczak, tel. 607667521, e-mail: firma.witczak.com.pl   

206 
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dekarz, cieśla 

STOLARSTWO-CIESIELSTWO Marek Abramowicz Miejsce wykonywania pracy : ul. Stasiewskiego 29  62-300 Września 

Zakres obowiązków :  wykonywanie poleceń właściciela na placu budowy. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 

Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt : tel : 604 851 162. 

206 

betoniarz 

‘’ZBYCH –POL & MOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy : ul. Betonowa 2     

88-300 Mogilno Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków :   prace betoniarskie : szalowanie form, 

czyszczenie form, układanie zbrojenia w formach, zalewanie form betonem. Wykształcenie: podstawowe. 

Wynagrodzenie: od 20,00 zł. Kontakt : Pani Agnieszka Waszak tel : 523186660,  e -mail rekrutacja@zbych-pol.pl                                   
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