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Oferty pracy aktualne na dzień 22.07.2022 roku 

Nr oferty 
Stanowisko 

oferowane 
Pracodawca oraz podstawowe informacje 

Informacje 

w pokoju 

StPr/22/0554 sprzedawca 

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  : Obsługa klienta, utrzymanie porządku, 
przyjmowanie towaru. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące. Umiejętności i 
uprawnienia : aktualna książeczka Sanepid ,praca w zespole. 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/22/0553 
pozostali agenci 
ubezpieczeniowi 

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  : Wycena pojazdów, wykonywanie operacji 
gospodarczych w systemie ubezpieczeniowym, przygotowywanie rozliczeń polis ubezpieczeniowych z 
zakładami ubezpieczeń. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, wyższe ( w tym licencjat). 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/22/0551 
pracownik 
biurowy 

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  : Pisanie pism, tworzenie nowych wzorów, obsługa 
komputera. Wykształcenie: wyższe ( w tym licencjat). 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 : Gniezno. 
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StPr/22/0550 
opiekunka 
dziecięca 

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  : Pomoc przy opiece nad dziećmi 
niepełnosprawnymi. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia 
:  sumienność i cierpliwość. 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/22/0549 

operator 
urządzeń 
oczyszczania 
ścieków 

Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Słupcy.                                                                                                                                                                          
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków  : Obsługa konserwacji i remontu urządzeń, 
obiektów oczyszczania ścieków. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : 
znajomość obsługi komputera. 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/22/0542 referent 

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU. Miejsce pracy: Powidz Osiedle 6, 62-430 Powidz, 
Umowa o pracę w zastępstwie. Zakres obowiązków: 1)opracowanie rozkazu dziennego dowódcy 33.bltr 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, 2)przyjmowanie propozycji punktów do rozkazu 
dziennego 3)drukowanie rozkazu dziennego, przedstawianie przełożonym do zatwierdzenia 4)założenie i 
prowadzenie ewidencji wykonanych i wydanych wyciągów z rozkazu dziennego dowódcy 33.bltr 
dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych trwających powyżej 24 godzin, spraw 
finansowych oraz spraw personalnych skutkującymi zmianami uposażenia żołnierzy zawodo wych i 
pracowników wojska. Wykształcenie: średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: znajomość pakietu 
MS Office ,dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole. Pozostałe wymagania: staż pracy ogółem: lata: 1, 
bardzo dobra znajomość pakietu Office, preferowane doświadczenie w pracy biurowej-1 rok pracy na 
stanowiskach administracyjnych. Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł data rozpoczęcia pracy po zakończeniu 
procedury rekrutacyjnej i oraz uzyskaniu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy na 
stanowisku. Wymagane dokumenty: cv+ list motywacyjny przesłany na adres siedziby firmy+ oświadczenie 
dot. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO (strona 
internetowa 33. Bazy lotnictwa transportowego). Osoba do kontaktu:  Pani Justyna Gazińska, tel.: 
261544128.  

206 

StPr/22/0539 
malarz-

szpachlarz 

ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH MAREK GÓRECKI. Miejsce pracy: SZUBIANKI 49A, 62-410 Zagórów, powiat: 
słupecki, woj: wielkopolskie. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: przygotowywanie ścian 
do malowania, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie. Wykształcenie: podstawowe. Umiejętności i 
uprawnienia: ogólnobudowlane. Wynagrodzenie: od 3 010zł, wynagrodzenie do uzgodnienia 
indywidualne. Wymagane dokumenty: CV. Osoba do kontaktu: Marek Górecki, tel. 669 464 777. 
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Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon.  
 Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem osób z Ukrainy.  

StPr/22/0532 

pozostali 

robotnicy 

obróbki 

kamienia 

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: Prace związane z obróbką kamienia, obsługa 
wózków widłowych i maszyn w ruchu. Wykształcenie: podstawowe. Umiejętności i uprawnienia: Obsługa 
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z 
wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą. Wymagane dokumenty: cv, skierowanie do pracy. 
Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Kontakt: Anna Przybylska, Tel.:632751444 w. 261.                                                              
e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Babin – Olędry. 

205 

StPr/22/0530  sprzedawca 

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: Obsługa klienta, utrzymanie porządku, 
przyjmowanie towaru. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące. Umiejętności i 
uprawnienia: praca w zespole, aktualna książeczka Sanepid. Wymagane dokumenty: cv, skierowanie do 
pracy.  Wynagrodzenie: od 3 010 zł. Osoba do kontaktu: Pani Anna Przybylska, Tel.: 632751444 w. 261. 
 e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Strzałkowo.  

205 

StPr/22/0529 
pracownik działu 

handlowego 

Miejsce pracy: 62-300 Białężyce 53B, powiat: wrzesiński, woj: wielkopolskie. Umowa o pracę na czas 
nieokreślony. Zakres obowiązków: hurtownia styropianu Styro24.pl poszukuje osoby na stanowisko - 
pracownik działu handlowego w hurtowni budowlanej we Wrześni. Sprzedajemy wysyłkowo styropian i 
materiały do ociepleń, praca polega głównie na kontakcie telefonicznym z klientem. Zakres obowiązków: 
przygotowywanie ofert dla klientów hurtowych oraz detalicznych, doradztwo w zakresie materiałów, 
przyjmowanie i realizowanie zamówień, wystawianie dokumentów sprzedaży, budowanie i rozwijanie 
pozytywnych relacji handlowych z klientami. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące. Umiejętności i 
uprawnienia: elastyczność, wysoka motywacja, doświadczenie w kontaktach z klientami, dobre maniery. 
,wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, Biegła obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office, 
umiejętność korzystania z Internetu i poczty elektronicznej, znajomość materiałów budowlanych. Inne 
wymagania: znajomość branży budowlanej, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.  
Wynagrodzenie: od 4 300,00 zł. Wymagane dokumenty: CV przesłane na adres e-mail pracodawcy. 
Osoba do kontaktu: Pan Tomasz Patoka. e-mail: t.patoka@firmapatoka.pl.  

206 

StPr/22/0527 
tłumacz języka 

niemieckiego 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy: ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca. Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków: Tłumaczenie dokumentacji kontraktowej. Wykształcenie: średnie zawodowe. 
Wymagania konieczne: Znajomość języków: niemiecki, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w 
piśmie - C1 – zaawansowany. Zawód: pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych 
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obiektów. Wymagane dokumenty: Cv  Wynagrodzenie: od 4 000,00 zł czas pracy od 7.30 do 15.30.  
Kontakt: Pani Magdalena Augustyniak Tel: 0632758108 e-mail: maugustyniak@mostostal-slupca.pl 

StPr/22/0525 tartacznik 

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: Praca w tartaku. Wykształcenie: zasadnicze 
zawodowe. Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł. Wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracy. Kontakt: 
Pani Magdalena Olszewska Tel.: 632751444 w. 254 e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl 

214 

StPr/22/0524 nauczyciel fizyki 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
Zawód : nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) 
Umiejętności i uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne. Wynagrodzenie brutto: od 2 737,00 zł Wysokość 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie zgodna ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 
(proporcjonalnie do etatu 16/18). Kontakt : Pani Karolina Rakowicz e-mail: krakowicz@zseslupca.eu. 
Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail.  

206 

StPr/22/0523 
nauczyciel języka 

niemieckiego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Miejsce pracy: ul Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
Zawód : nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) 
Umiejętności i uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne. Wynagrodzenie :  brutto: od 648,00 zł Wysokość 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie zgodna ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 
(proporcjonalnie do etatu 4/18). Kontakt: Pani Karolina Rakowicz e-mail: krakowicz@zseslupca.eu.  

206 

StPr/22/0522 
nauczyciel języka 

angielskiego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
Zawód: nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat) 
Umiejętności i uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie : od 
3 079,00 zł Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie zgodna ze stopniem awansu 
zawodowego nauczyciela (proporcjonalnie do etatu 18/18). Kontakt: krakowicz@zseslupca.eu.  

206 

StPr/22/0521 

nauczyciel 

przedmiotów 

zawodowych  

gastronomicznych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca,. 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie teoretycznych i praktycznych 
przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Zawód: nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), przygotowanie pedagogiczne.   Wymagane dokumenty: CV. 
Wynagrodzenie: od 3 010,00 zł .Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie zgodna ze 
stopniem awansu zawodowego nauczyciela (proporcjonalnie do etatu 11/20). Kontakt: Pani Karolina 
Rakowicz e-mail : krakowicz@zseslupca.eu  
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StPr/22/0520 

nauczyciel 

przedmiotów 

zawodowych 

logistycznych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie teoretycznych i praktycznych 
przedmiotów zawodowych logistycznych.  Zawód: pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego. 
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), przygotowanie pedagogiczne.  Wymagane dokumenty: emale-
sekretariat@zuslupca.com. Wynagrodzenie: od 3 079,00 zł zgodnie z karta MEN. Pani: Karolina Karolina 
Rakowicz. e-mail: sekretariat@zseslupca.com.  

206 

StPr/22/0519 

nauczyciel 

geografii ( ½ 

etatu) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca Umowa 
o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawód: 
nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat). Wymagane 
dokumenty: CV. Wymiar etatu: 0.5. Wynagrodzenie: od 1 539,50zł. Kontakt: Pani Karolina Rakowicz.                          
e-mail: sekretariat@zseslupca.com.  

206 

StPr/22/0517 
nauczyciel 

informatyki 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Miejsce pracy: ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Zawód: nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) 
Umiejętności i uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty:  CV. Wynagrodzenie: od 
2 737 zł zgodnie z tabelą MEN. Kontakt: Pani Karolina Rakowicz. e-mail: sekretariat@zseslupca.com.  

206 

StPr/22/0516 
nauczyciel języka 

polskiego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH . Miejsce pracy:  ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca, 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 
Zawód: nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) 
Umiejętności i uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty: e-mail 
:sekretariat@zuslupca.com. Wynagrodzenie brutto: od 3 079 zł  zgodnie z tabelą MEN. Kontakt:  Pani 
Karolina Rakowicz. e-mail: sekretariat@zseslupca.com 

206 

StPr/22/0511 
nauczyciel 

informatyki 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Miejsce pracy : ul. Pyzderska 75 62-410 Zagórów Umowa o 
pracę na czas określony. Zakres obowiązków : w/g umowy. Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat), 
informatyczne. Inne wymagania : wymagane wyższe studia magisterskie lub studia z informatyki oraz 
posiadanie przygotowania pedagogicznego. Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 3 160,00 zł. 
Wymiar czasu pracy : 15/18. Okres zatrudnienia : od 01.09.2022 do 31.08.2023. Kontakt :  Pani Małgorzata 
Iwanicka Tel. : 632761113 e-mail : sekretariat@zszagorow.eu 

206 

StPr/22/0507 
kierownik 

projektu 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Przygotowywanie ,nadzorowanie i koordynacja działań komórek 
organizacyjnych w celu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami umownymi ( finanse, dokumentacja, 
produkcja, wysyłka.  Wykształcenie : średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia :  Zarządzanie 
projektami. Praca w godz. od 7.30 do 15.30 Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie- B1 średnio 
zaawansowany. Inne wymagania : Zdolność koordynacji zespołów, komunikatywność, analityczne 
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myślenie. Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 5 000,00 zł. Kontakt :  Pani Justyna Wiśniewska                        
tel. : 63 27581134 e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

StPr/22/0504 technolog 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Analiza dokumentacji technicznej wykonania konstrukcji stalowych, 
wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, opracowywanie technologii wykonania konstrukcji.  Wykształcenie : 
wyższe ( w tym licencjat) Kierunek : techniczne. Umiejętności i uprawnienia :  znajomość AutoCad.  Praca w 
godz. od 7.30 do 15.30 Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie- C1 zaawansowany.                         
Inne wymagania : Możliwość przyuczenia osób bez doświadczenia. Wymagane dokumenty: CV.  
Wynagrodzenie : od 4 600,00 zł. Kontakt :  Pani Justyna Wiśniewska  tel. : 63 27581134 e-mail : 
kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0503 

mechanik 

brygadzista 

działu 

utrzymania 

ruchu 

MOSTOSTAL WECHTA Sp. z o.o. Miejsce pracy : ul. Poznańska 41 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków : Usuwanie awarii , przegląd maszyn i urządzeń, części zamienne, kierowanie 
pracą podległych mechaników. Wykształcenie : średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : ogólna 
wiedza z zakresu mechaniki maszyn ,znajomość rysunku technicznego. Inne wymagania : Znajomość 
zagadnień z zakresu mechaniki w zakresie obróbki, rysunku technicznego, naprawy maszyn. Praca w godz. 
od 6.00 do 14.00, 14.00-22.00.  Wymagane dokumenty: CV.  Wynagrodzenie : od 4 000,00 zł. Kontakt :       
Pani Justyna Wiśniewska tel. : 63 27581134 e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

206 

StPr/22/0500 pomoc kuchenna 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy Miejsce pracy: ul. Wojska 
Polskiego 13 62-400 Słupca Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków : Prace pomocnicze przy 
przygotowaniu posiłków. Praca w godzinach 7.00-15.00, 12.00-20.00 Wykształcenie: średnie zawodowe, 
zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV .Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani Anna 
Mydłowska Tel. : 632752018   Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 17.08.2022  w godzinach  10.00-12.00 

206 

StPr/22/0497 

mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

"LEW-DAR" DARIUSZ LEWICZ Miejsce pracy: 62-410 Oleśnica 88, Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków : Naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów samochodowych. Wykształcenie: podstawowe. 
Umiejętności i uprawnienia : Naprawa, konserwacja i diagnostyka pojazdów samochodowych . Inne 
wymagania : Mile widziane doświadczenie w zawodzie mechanika .Wymagane dokumenty: CV . 
Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pan Dariusz Lewicz Tel. :  604119945 

206 

StPr/22/0490 

pracownik 

utrzymania 

czystości                          

( sprzątaczka) 

GRUPA ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Miejsce pracy: 62-400 Rokosz 3 Umowa 
zlecenie / Umowa o świadczenie usług.  Zakres obowiązków: sprzątanie hali produkcyjnej. Wykształcenie: 
podstawowe. Inne wymagania : chęci do pracy, dyspozycyjność. Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie:  
od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Mariusz Bocian Tel. :  506900232 Kontakt: ze strony PUP Pani Anna 
Wrzaskowska, tel. 63 2751444  w. 264  e-mail: anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl 

206 

StPr/22/0483 
pracownik 

budowlany 
"ZIEM-KOP" SZYMON HYŻAK Miejsce pracy: ORZESZKOWEJ 12, 62-420 Strzałkowo, powiat: słupecki, woj: 
wielkopolskie.  Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prace pomocnicze w budownictwie. 

206 

tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:632752018
tel:604119945
tel:506900232
mailto:anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl
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Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, średnie ogólnokształcące.  
Wymagane dokumenty: CV. Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem osób z Ukrainy. Możliwe 
zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 3 500zł . Kontakt: Szymon Hyżak 601295869; Osoba do kontaktu ze 
strony urzędu: Beata Drabińska, Tel. 632751444 w. 264, e-mail:  beata.drabinska@pup-slupca.pl. 

StPr/22/0474 
pracownik 

fizyczny 

INŻYNIERIA WODNA ZIOŁKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy: Łężec 2,  
62-420 Strzałkowo. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: Wykonywanie prac pomocniczych 
związanych z różnymi etapami prac ziemnych.  Wykształcenie :  podstawowe, gimnazjalne. Umiejętności i 
uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Wymagane dokumenty: CV . Wynagrodzenie: 3 200,00 zł. Kontakt: Pani Lidia 
Dyncer, tel. 667325383 Pracodawca zainteresowany również zatrudnieniem osób z Ukrainy.  

206 

StPr/22/0473 pomoc kuchenna 

Firma "Złota Rybka" Małgorzata Kusiak Miejsce pracy: ul. Kościelna 6 62-430 Powidz Umowa 
zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : Pomoc w kuchni. Wykształcenie : podstawowe. 
Inne wymagania : aktualna książeczka Sanepidu. Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. 
Kontakt: Pani Małgorzata Kusiak  tel : 502516148 

206 

StPr/22/0472 kelner/ka 

Firma "Złota Rybka" Małgorzata Kusiak Miejsce pracy: ul. Kościelna 6 62-430 Powidz Umowa 
zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : Przyjmowanie i podawanie posiłków. 
Wykształcenie : podstawowe. Umiejętności i uprawnienia :  empatia, cierpliwość w podejściu do 
specyficznego klienta - mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej. Inne wymagania : 
aktualna książeczka Sanepidu. Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt:                             
Pani Małgorzata Kusiak  tel : 502516148 

206 

StPr/22/0471 kucharz 

Firma "Złota Rybka" Małgorzata Kusiak Miejsce pracy: ul. Kościelna 6 62-430 Powidz Umowa 
zlecenie/umowa o świadczenie usług. Zakres obowiązków : Przygotowywanie posiłków. Wykształcenie : 
podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe.  
Wymagane dokumenty: CV Wynagrodzenie:  od 3 010,00  zł. Kontakt: Pani Małgorzata Kusiak  tel : 502516148 

206 

StPr/22/0458 
kasjer/  

sprzedawca 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAJA PLUS" S.C.MAŁGORZATA I JACEK GAŁĄZKA  Miejsce pracy: ul. 
Lipowa 3 B 62-402 Ostrowite Umowa o prace na okres próbny. Zakres obowiązków : Sprzedaż artykułów 
spożywczo - przemysłowych, przyjmowanie należności od klientów, obsługa kasy fiskalnej, wykładanie 
towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy.  Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 
zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, wyższe ( w tym licencjat)  Wymagane dokumenty: 
CV  Wynagrodzenie: od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pan  Jacek Gałązka tel : 510140305                              

206 

StPr/22/0455 tynkarz 

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  : Wykonywanie tynków wewnętrznych 
maszynowych, gipsowych oraz cementowo - wapiennych. Wykształcenie: podstawowe. Wymagane 
dokumenty: CV i skierowanie do pracy. Wynagrodzenie:   od 3 010,00  zł. Kontakt:  Pani  Anna Przybylska,                

205 

tel:667325383
tel:502516148
tel:502516148
tel:502516148
tel:510140305
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tel. 63 2751444 w. 261   e-mail: anna.przybylska@pup-slupca.pl Miejsce wykonywania pracy : Łazy. 

StPr/22/0454 kierowca 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 : 
Przewóz towarów na terenie kraju, trasa zmienna, powrót do bazy codzienny.  Wykształcenie : zasadnicze 
zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. C + E,  kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. 
C + E.  Inne wymagania : aktualne badania oraz karta kierowcy. Wymagane dokumenty: CV. Staż pracy :                
1 rok. Wynagrodzenie: 3 200,00  zł. Kontakt:  Pani  Barbara Kowalska tel. 785 239 230 

206 

StPr/22/0453 
pomocnik 

elektryka 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO- PRODUKCYJNE ELEKTROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy: ul. Żniwna 11 63-400 Ostrów Wielkopolski. Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków: Instalacje elektryczne w budynkach. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie : od 3 010,00  zł. ( do negocjacji). Kontakt: Pani Marta 
Maciaszek tel : 604571716 e-mail : elekromax@06w.pl 

206 

StPr/22/0451 elektryk 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO- PRODUKCYJNE ELEKTROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy: ul. Żniwna 11 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa o pracę na okres 
próbny. Zakres obowiązków: Instalacje elektryczne w budynkach. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagane dokumenty: CV. Wynagrodzenie : od 3 100,00  zł. ( do negocjacji). Kontakt: ze strony PUP Pani 
Anna Wrzaskowska, tel. 63 2751444  w. 264  e-mail: anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl  

206 

StPr/22/0448 
sprzedawca/  

magazynier 

PRZYWARTY POLGRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Miejsce pracy:  62-420 Babin- Olędry 15 Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: Sprzedaż     
i obsługa klientów w branży kamieniarskiej, obsługa logistyczna magazynu.  Umiejętności i uprawnienia : 
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgniki em 
oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą 
podnoszoną wraz z ładunkiem, znajomość pakietu MS Office . Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, 
średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe. Wynagrodzenie: od 4 000,00 zł. Kontakt: Pani Anna 
Przywarta tel : 506012806 

206 

StPr/22/0442 
technik 

weterynarii 

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 : Pomoc przy czynnościach lekarsko- 
weterynaryjnych. Badania krwi i moczu. Wykształcenie: średnie zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : 
obsługa komputera. 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 : Strzałkowo. 

214 

mailto:anna.przybylska@pup-slupca.pl
tel:604571716
mailto:elekromax@06w.pl
mailto:anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl
tel:506012806
mailto:magdalena.olszewska@pup-slupca.pl
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StPr/22/0416 monter ogrodzeń 

AWI Ogrodzenia i konstrukcje lekkie Adrian Nowak Miejsce pracy: ul. Paruszewska 5a 62-420 Strzałkowo 
Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków : Montaż ogrodzeń. Wykształcenie: podstawowe. 
Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B. Wymagane dokumenty: CV .Wynagrodzenie: od 3 200,00  zł. 
Kontakt:  Pan Adrian Nowak tel. : 609388812 e-mail : zwiaogrodzenia@gmail.pl 

206 

StPr/22/0411 
sprzedawca/  

pomoc kuchenna 

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy "BOGDANKA" Zbigniew Bogdan Miejsce pracy: 62-430 Przybrodzin 
205 Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków :  Praca na kasie fiskalnej, obsługa klienta, 
przygotowywanie zamówień, wykonywanie prac pomocniczych na kuchni. Wykształcenie: zasadnicze 
zawodowe. Umiejętności i uprawnienia : Znajomość obsługi kasy fiskalnej mile widziana. Godzinowy 
rozkład pracy : 09.00-17.00, 13.00-21.00  Wymagane dokumenty: CV . Wynagrodzenie:  od 3 010,00 zł.          
( do negocjacji). Kontakt: Pan Zbigniew Bogdan  tel. : 661121507 e-mail : inf@osrodekbogdanka.pl 

206 

StPr/22/0410 spawacz 

INŻYNIERIA WODNA ZIOŁKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce pracy: Łężec 2,  
62-420 Strzałkowo. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: Spawanie oraz roboty ślusarskie 
podczas montażu  instalacji wod. kan. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe, średnie 
zawodowe 4-letnie, wyższe ( w tym licencjat). Umiejętności i uprawnienia : spawanie elektryczne elektrodą. 
Wymagane dokumenty: CV . Wynagrodzenie: 3 500,00 zł. Kontakt: Pan Stanisław  Ziołkiewicz, tel. 602107612. 

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

214 

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 

tel:609388812
mailto:zwiaogrodzenia@gmail.pl
tel:661121507
mailto:inf@osrodekbogdanka.pl
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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/22/0397 

merchandiser  

(ekspozytor 

towarów) 

SAVOIR Group Sp. z o.o. Miejsce pracy: ul. 29 grudnia 40/40 62-430 Powidz 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/22/0393  

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/22/0382 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/22/0390 
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 

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. 

206 

tel:607%20556%20772
mailto:e.piskorska@savoir.pl
tel:607%20556%20772
mailto:e.piskorska@savoir.pl
tel:607%20556%20772
mailto:e.piskorska@savoir.pl
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
mailto:anna.przybylska@pup-slupca.pl
tel:509%20133%20815
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StPr/22/0373 

 

hydraulik 

 

"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/22/0328 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. 

206 

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                                               

206 

tel:601295869
tel:502321074
mailto:sekretariat@zszagorow.eu
tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:63%2027581134
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e-mail : kadry@mostostal-slupca.pl 

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 

zawodowych 

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

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/22/0282 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/22/0223 
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 
206 

mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
tel:63%2027581134
mailto:kadry@mostostal-slupca.pl
mailto:anna.wrzaskowska@pup-slupca.pl
mailto:magdalena.olszewska@pup-slupca.pl
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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. 

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  Ziółkiewicz, tel. 602107612. 

206 

StPr/22/0083 

pomocniczy 

robotnik 

budowlany 

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  :  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. 

214 

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 

206 

tel:501%20794%20265
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
mailto:magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl
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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. 
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 

214 

tel:261544128
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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. 

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 

 

 

Oferty staży 

StPr/22/0548 zaopatrzeniowiec 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.      
Zakres zadań :- analizowanie cen, warunków i terminów dostaw, -wybór źródeł zaopatrzenia, -negocjowanie 
ogólnych warunków dostaw, -czuwanie nad terminową realizacją zamówień, -opracowywanie planów zakupów, 
-penetrowanie rynku po kątem potrzeb sklepu. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV 
+ skierowanie na staż. Stypendium: 1 565,00 zł. Kontakt:  Pani  Magdalena Olszewska, tel. : 632751444  w. 254, 
e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Kornaty. 

214 

StPr/22/0544 
pracownik 
biurowy 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.      
Zakres zadań:- pośredniczenie w prowadzeniu rozmów telefonicznych i łączenie interesantów , -prowadzenie 
ewidencji telefonów przyjętych podczas nieobecności komendanta , -doraźne przedstawienie dokumentów do 
podpisu komendanta PŻW,  -zawiadomienie osób wskazanych przez komendanta o terminie odpraw i narad. 
Wykształcenie: średnie zawodowe, średnie zawodowe 4-letnie, średnie ogólnokształcące. Umiejętności i 
uprawnienia: obsługa komputera i narzędzi biurowych. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na staż. 
Stypendium: 1 565,00 zł. Kontakt:  Pani  Magdalena Olszewska, tel. : 632751444  w. 254, 
e-mail: magdalena.olszewska@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Powidz-Osiedle. 

214 
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StPr/22/0536 
opiekunka 
dziecięca 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.       
Zakres zadań:- opieka nad dziećmi: pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci niepełnosprawnych, 
ubieranie dzieci upośledzonych, karmienie, pomoc przy korzystaniu z toalety, -udział w przygotowaniu pomocy 
do zajęć, -udział w dekoracji sali, -przestrzeganie przepisów BHP,- zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń. 
Wykształcenie: średnie branżowe, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe. 
Umiejętności i uprawnienia: cierpliwość, sumienność. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na staż. 
Stypendium: 1 565,00zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak, tel:632751444 w. 254,                                                            
e-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Słupca. 

214 

StPr/22/0518 
pozostali 
pracownicy 
obsługi biurowej 

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.      
Zakres zadań:  -nauka sporządzania umów, dokumentacji biurowej, -nauka obsługi urządzeń biurowych, -
zapoznanie z zasadami przechowywania i archiwizowania informacji oraz dokumentów,- przestrzegania zasad 
wewnętrznego regulaminu firmy. Wykształcenie: średnie branżowe, średnie ogólnokształcące, średnie 
zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: sumienność, obsługa komputera , wysoka kultura osobista. Wymagane 
dokumenty: CV + skierowanie na staż. Stypendium brutto: 1 565,00 zł. Kontakt: Pani Magdalena Rodziejczak,     
tel: 632751444 w. 254, E-mail: magdalena.rodziejczak@pup-slupca.pl. Miejsce pracy: Zagórów. 

214 

StPr/22/0457 
robotnik 
gospodarczy 

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

Zakres zadań : - sprzątanie zakładu pracy, - koszenie trawy przy zakładzie- układanie elementów wg. wzoru, 

- sprzątanie stanowisk pracy,- wynoszenie i segregacja śmieci,- pomoc przy składowaniu desek.  

 Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe. Wymagane dokumenty: CV + skierowanie na staż. 

Stypendium brutto: 1 565,00 zł. zł. Kontakt:  Pani  Magdalena Olszewska, tel. : 632751444  w. 254,                                                                   

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

214 
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Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

StPr/22/0546 
robotnik 

gospodarczy 

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

Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: Prace porządkowe ,prace zewnętrzne przy utrzymaniu 

terenów zieleni, utrzymanie czystości w budynku firmy oraz na zewnątrz. Wykształcenie: średnie zawodowe. 

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 pracy: Sienno 

214 

 

 

Oferty pracy przekazane z innych Powiatowych Urzędów Pracy 

Stanowisko oferowane Pracodawca oraz podstawowe informacje 
Informacje 

w pokoju 

animator czasu wolnego 

AMW REWITA Miejsce pracy: Rogowo 76 72-330 Rogowo Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług. 
Wykształcenie : wyższe ( w tym licencjat). Umiejętność :  książeczka sanitarno-epidemiologiczna, doświadczenie 
zawodowe, nawiązywanie pozytywnego kontaktu z ludźmi, odpowiedzialność, kreatywność,=  Wynagrodzenie: od 
3 200,00 zł Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel ; 885851243 

206 

hydraulik 
KLIMA -MUSIC Tomasz Bajka. Miejsce pracy: Witkowska 4A/5, 62-300 Września, Umowa o pracę na czas określony. 
Zakres obowiązków: instalacje pomp ciepła,, instalacje c.w.u,, instalacje PEX,  PP, PRESS, Miedź,, instalacje 
klimatyzacji.. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Znajomość języków: angielski w mowie  i piśmie - A1. 

206 
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Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat. B. Zawód: hydraulik. Wymagane dokumenty: cv. Inne wymagania: mile 
widziane doświadczenie, umiejętność obsługi narzędzi, komunikatywność. Wynagrodzenie: od 3 500,00 zł  Praca od 
8.00-16.00. Kontakt: Pani  Jolanta Bajka  Tel.: 511596785  e-mail: biuro@klimamusic.pl 

terapeuta zajęciowy w 

Klubie Seniora 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. Miejsce pracy: 76-031 Mścice, Umowa zlecenie / Umowa o 
świadczenie usług. Zakres obowiązków: prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w wszechstronnie 
uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z 
wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy, rozwijanie 
orientacji i pomysłowość, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z seniorami, motywowanie uczestników do 
czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych, przygotowywanie z seniorami spotkań 
okolicznościowych związanych z ważnymi rocznicami i świętami, inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu 
imprez okazjonalnych , uroczystości czy wycieczek w tym wyjść do kina, basen itp., systematyczne prowadzenie 
dokumentacji. Wykształcenie: średnie zawodowe, wyższe (w tym licencjat). Inne wymagania: wykształcenie min. 
średnie o kierunku terapeuty medycznego umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego 
lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa lub ukończona szkoła policealna z 
uzyskanym tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zawód: 
terapeuta zajęciowy. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: 20 godz. w tygodniu, umowa zlecenie na czas 
określony z możliwością przedłużenia, godziny pracy 14:00 /15:00 - 18:00/19:00. Wynagrodzenie: od 30,00 
zł, godzinowo. Tel: 094 3162337. Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, godziny : 07:00-15:00.  

206 

operator drukarki 

fleksograficznej 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Prowincja Utrecht , Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: obsługa maszyn. Wykształcenie: średnie zawodowe. Inne wymagania: umiejętności/ uprawnienia w 
grafice, znajomość VAPRO A, chęć nauki języka niderlandzkiego, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności. Zawód: drukarz fleksograficzny. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca 
w godz. 7:00 - 15:00, 15:00 - 23:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące następnie na czas określony 2 lata, 
zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 10 000 zł. e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

206 

montażysta skrzynek 

wysokiego napięcia 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Dordrecht , Holandia.  Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: składanie skrzynek na podstawie rysunku, rozwieszanie elementów na linii lakierowania, zgłaszanie 
usterek kierownikowi. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wykształcenie: średnie zawodowe. Umiejętności i 
uprawnienia: Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: podstawowa wiedza z montażu części metalowych, mebli itp. na 
podstawie rysunku technicznego, prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub 
holenderskiego, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zawód: pozostali 
monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 8:00 - 16:00, 
pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące następnie na czas określony 2 lata, zwrot kosztów dojazdu, 
zapewnione zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 10 000 zł. e-mail : dorota.pawelko@op.pl.  

206 

malarz fabryczny 
Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Gmina Hoorn, Holandia.  Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: malowanie konstrukcji sprayem na mokro, mieszanie farb, utwardzaczy. Wykształcenie: zasadnicze 

206 
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zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: 5 letnie doświadczenie w malowaniu, 
prawo jazdy kat. B, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zawód: malarz-
lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 8:00 - 
16:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące następnie na czas określony 2 lata, zwrot kosztów dojazdu, 
zapewnione zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 9 500 zł. e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

piaskarz 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Prowincja Utrecht , Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: Piaskowanie stalowych elementów. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: 
Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: doświadczenie zawodowe w piaskowaniu pod ciśnieniem, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niederlandzkiego, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności. Zawód: piaskarz. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 8:00 - 
16:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące następnie na czas określony 2 lata, z wrot kosztów dojazdu, 
zapewnione zakwaterowanie, możliwość nadgodzin. Wynagrodzenie: od 9 500 zł. e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

206 

ślusarz, szlifierz 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Holandia Południowa , Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: obróbka metali ( cięcie, gięcie, szlifowanie), prace magazynowe . Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: doświadczenie techniczne najlepiej w obróbce 
metali, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu 
komunikatywnym, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności . Zawód: ślusarz. 
Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 - 16:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 
miesiące następnie na czas określony 2 lata, zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie, możliwość 
nadgodzin. Wynagrodzenie: od 10 000 zł. Preferowane formy kontaktu: e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

206 

monter karoserii 

autobusów 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Prowincja Utrecht , Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres 
obowiązków: rozbiórka autobusu po kolizjach, rozbiórka i składanie oświetlenia, naprawa i składanie naprawionych 
części, przygotowanie zainstalowanych rzeczy do malowania. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i 
uprawnienia: Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: doświadczenie zawodowe w naprawie autobusów, busów, 
metalurgii, umiejętność obsługi potrzebnych urządzeń, mile widziane prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego lub holenderskiego, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Zawód: pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w 
godz. 7:00 - 15:00, pierwsza umowa na okres próbny miesiące następnie na czas określony 2 lata, zwrot kosztów 
dojazdu, zapewnione zakwaterowanie, dodatkowe ubezpieczenie holenderskie. Wynagrodzenie: od 10 000 zł.                      
e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

206 

operator CNC 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Beverwijk, Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: 
praca na maszynach z oprogramowaniem FANUC. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Umiejętności i uprawnienia: 
Prawo jazdy kat. B. Inne wymagania: doświadczenie zawodowe jako operator CNC, znajomość oprogramowania 
FANUC , znajomość języka angielskiego lub niederlandzkiego, odpowiedzialność , mile widziani emeryci i osoby z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zawód: operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Wymagane 
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dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:30 - 17:30, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące 
następnie na czas określony 2 lata, zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 10 000 
zł. Preferowane formy kontaktu: e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

technolog opakowań 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: Utrecht, Holandia. Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: 
wybór i ocena materiałów, uczestnictwo/doradztwo w procesie, przygotowanie deklaracji bezpieczeństwa. 
Wykształcenie: średnie zawodowe, wyższe (w tym licencjat). Zawód: specjalista do spraw pakowania i opakowań. 
Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 8:00 -16:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 
miesiące następnie na czas określony docelowo na czas nieokreślony, stała praca biurowa, możliwość rozwoju, 
zwrot kosztów dojazdu, zapewnione zakwaterowanie. Wynagrodzenie: od 13 800 zł. Preferowane formy kontaktu:    
e-mail : dorota.pawelko@op.pl. 

206 

pracownik biurowy 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce pracy: 4-go Marca 38, 75-708 Koszalin, powiat: m. Koszalin, woj: 
zachodniopomorskie.  Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: rozmowy z kontrahentami, pisanie e-
mail. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe. Inne wymagania: znajomość języka angielskiego w 
stopniu bardzo dobry w mowie i piśmie. Zawód: pracownik biurowy. Wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: 
praca w godz. 8:00 -16:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące następnie na czas określony 2 lata 
docelowo na czas nieokreślony. Wynagrodzenie: od 4 000,00 zł. e-mail : dorota.pawelko@op.pl.  

206 

psycholog szkolny 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. Miejsce pracy: Nowowarszawska 20, 17-200 
Hajnówka, powiat: hajnowski, woj: podlaskie. Umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: praca z 
uczniami szkoły podstawowej. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Zawód: Psycholog. Wymagane dokumenty: 
CV. Inne wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie. Wynagrodzenie brutto: od 3 167 zł. Kontakt: Pani Bożena 
Markiewicz, e-mail: sp4hajnowka@wp.pl  

206 

zbieranie truskawek i 

malin 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy: Belgia rejon Bilzen Umowa o pracę na czas określony. 

Zakres obowiązków: zbieranie truskawek i malin. Pracodawca zapewnia dojazd, możliwość nadgodzin, praca w 

soboty i niedziele. Wymagane dokumenty : CV i list motywacyjny. Wynagrodzenie : 10 000,00 zł. Kontakt :                            

Pani Dorota Stankiewicz tel : 789491592 e-mail : work@edolcevita.pl   

206 

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: 3 400,00 zł. Kontakt: tel. 693524207, 669794000. 
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zbieranie i sortowanie 

owoców 

Symeon Dolcevita sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy: Belgia rejon Wakken Umowa o pracę na czas określony. 

Zakres obowiązków: zbieranie jabłek i gruszek oraz sortowanie zebranych owoców. Pracodawca zapewnia dojazd, 

możliwość nadgodzin, praca w soboty i niedziele. Wymagane dokumenty : CV i list motywacyjny. Wynagrodzenie : 

10 000,00 zł. Kontakt :  Pani Dorota Stankiewicz tel : 789491592 e-mail : work@edolcevita.pl   

206 

pomoc kuchenna 

GLOBAL RA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy: ul. Grunwaldzka 10                

72-346 Pobierowo Umowa o pracę na czas nieokreślony. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Umiejętności i 

uprawnienia :  orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w zawodzie. 

Wynagrodzenie : od  5 000,00 zł Kontakt : tel : 660735373                  

206 

kelner/ka 

GLOBAL RA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy: ul. Grunwaldzka 10                   

72-346 Pobierowo Umowa o pracę na czas nieokreślony. Zakres obowiązków: kelner śniadaniowy, kelner a la carte. 

Wykształcenie: niepełne podstawowe. Umiejętności i uprawnienia :  orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno -

epidemiologicznych, doświadczenie w zawodzie. Wynagrodzenie : od  5  000,00 zł Kontakt : tel : 660735373                  

206 

spawacz 

SMARTWASTE TECHNOLPGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy: ul. 

Wapienna 36 62-920 Piła Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków:  prace spawalnicze na budowie. 

Wykształcenie: podstawowe. Praca w delegacji: teren Polski od poniedziałku do soboty. Delegacja ( 2 -3 tygodnie). 

Pracodawca zapewnia zakwaterowanie w delegacji. Wynagrodzenie : od 31, 00 zł. za godzinę pracy. Kontakt :                  

Pani Dorota Jedlińska tel : 728989616 

206 

Inżynier budowy/ 

kierownik budowy 

SMARTWASTE TECHNOLPGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce wykonywania pracy: ul. 

Wapienna 36 62-920 Piła Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: nadzór nad budową oczyszczalni oraz 

pracownikami, czytanie rysunków technicznych, projektów dokumentacji. wyższe ( w tym licencjat) typ : budowlane. 

Umiejętności i uprawnienia : prawo jazdy kat. B, komunikatywność. Praca w delegacji: teren Polski od poniedziałku 

do soboty. Delegacja ( 2-3 tygodnie). Pracodawca zapewnia zakwaterowanie w delegacji. Wynagrodzenie : od 

4 800,00 zł do 5 000,00 zł. Kontakt : Pani Dorota Jedlińska tel : 728989616  

206 

monter 

ENERGO- TECH SEBASTIAN ZAWADZKI. Miejsce wykonywania pracy: 62-510 Konin Umowa o pracę na okres próbny. 

Zakres obowiązków: Montaż rurociągów przemysłowych i konstrukcji stalowych wraz z wcześniejszym 

przygotowywaniem narzędzi oraz potrzebnego sprzętu, szlifowanie i obróbka metali. Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe. Wynagrodzenie : od  3 010,00 zł. Wymagane dokumenty: CV. Staż pracy: 1 rok. Inne wymagania: Praca w 

zespole. Obsługa szlifierek mile widziane, czytanie rysunku izometrycznego oraz posiadanie podstawowych 

uprawnień spawalniczych. Zdolność do pracy na wysokości. Kontakt: Bezpośrednio do pracodawcy: ul. Zakładowa 6, 

62-510 Konin, tel.: 603846574.  
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montażysta 

GTH INVEST SP.Z O.O. Miejsce wykonywania pracy : ul. Spółdzielców 18 A 62-510 Konin Umowa o pracę na czas 

nieokreślony. Zakres obowiązków : montaż paneli i wykładzin podłogowych. Wykształcenie: pomaturalne/policealne. 

Wynagrodzenie : od  3 010,00 zł. Kontakt bezpośrednio do pracodawcy : biuro@germanteile.pl  

206 

technolog żywienia-

kierownik działu 

gastronomii 

AMW REWITA Sp. z o.o. Miejsce wykonywania pracy : ul. Promenada Gwiazd  3 72-500 Międzyzdroje Umowa o pracę 

na czas określony. Zakres obowiązków : wdrażanie  i nadzór nad utrzymaniem standardów żywienia i usługi 

funkcjonujących w firmie, nadzór nad pracą i funkcjonowaniem całości pionu gastronomicznego w ośrodku, opracowanie 

bieżących jadłospisów według wewnętrznych standardów firmy, zatowarowanie kuchni oraz prowadzenie gospodarki 

magazynowej. Umiejętność : książeczka  sanitarno-epidemiologiczna. Wykształcenie: niepełne podstawowe. 

Wynagrodzenie : od 5 000,00 zł. Kontakt : Pani Monika Kalinowska-Światły tel : 885 851 243 

206 

technolog robót 

wykończeniowych 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CELMSA STEFAN CELKA  Miejsce wykonywania pracy : Krzyż Wielkopolski 14 64-731 

Krzyż Wielkopolski Umowa o pracę na czas określony. Firma budowlana zatrudni do pracy na stanowisko pracownik 

budowlany ( malarz, szpachlarz). Od kandydatów oczekujemy doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, sumienność 

w wykonywaniu powierzonych obowiązków , zaangażowanie. Możliwość przyuczenia do zawodu i nauki. Zatrudnionym 

oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę na pełen etat, dietę , zakwaterowanie oraz dojazd samochodem 

służbowym na miejsce budowy ( teren całej Polski) dobra atmosferę w pracy, pakiet dodatkowego ubezpieczenia. 

Możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy. Wykształcenie: niepełne podstawowe. Wymagane dokumenty: CV. 

Wynagrodzenie : od 3 200,00 zł. Kontakt bezpośrednio do pracodawcy ul. Sosnowa 1 m.44 62 -510 Konin : tel : 

609482387 

206 

młodszy asystent                     

( lekarz) 

ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Miejsce  wykonywania pracy:  ul. Młyńska 1 61-729 Poznań Mianowanie Zakres 

obowiązków:   służba w charakterze  lekarza w bezpośrednim kontakcie z osobami tymczasowo aresztowanymi i 

skazanymi, służba zmianowa. Wykształcenie: wyższe ( w tym licencjat) , typ ; medyczne. Umiejętności : samodzielność, 

dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole. Wynagrodzenie: od  4 400,00 zł. Kontakt : Pani Daria Badura                          

tel : 618568322, 618568323 

206 

strażnik działu ochrony 

ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Miejsce  wykonywania pracy:  ul. Młyńska 1 61-729 Poznań Mianowanie Zakres 

obowiązków:   służba w charakterze strażnika w bezpośrednim kontakcie z osobami tymczasowo aresztowanymi i 

skazanymi, służba zmianowa. Wykształcenie: średnie zawodowe. Umiejętności : samodzielność, dyspozycyjność, 

umiejętność pracy w zespole. Wynagrodzenie: od  4 000,00 zł. Kontakt : Pani Daria Badura tel : 618568322, 

618568323. 

206 

młodszy ratownik 

medyczny 

ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Miejsce  wykonywania pracy:  ul. Młyńska 1 61-729 Poznań Mianowanie Zakres 

obowiązków:   służba w charakterze ratownika w bezpośrednim kontakcie z osobami tymczasowo aresztowanymi i 
206 
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skazanymi, służba zmianowa. Wykształcenie: średnie zawodowe, typ ; medyczne. Umiejętności : samodzielność, 

dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole. Wynagrodzenie: od  4 000,00 zł. 

 Kontakt : Pani Daria Badura tel : 618568322, 618568323. 

operator węzła 

betoniarskiego 

‘’INVEST-REM’’ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce  wykonywania pracy:  ul. Obrońców Mogilna 3                

88-300 Mogilno Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków:  przygotowanie mieszanki betonu, zgodnie z 

normami, kontrola jakości, wypełnianie kas pancernych mieszanką betonu, współpraca z działem spawalniczym, dbanie o 

stan techniczny węzła betoniarskiego.  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe. Wynagrodzenie: od 3  400,00 zł.     

Kontakt : Pani Natalia Krzyżan- specjalista ds. kadr i płac tel. : 696444607 

206 

operator maszyn 

sterowanych 

numerycznie 

‘’INVEST-REM’’ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce  wykonywania pracy:  ul. Obrońców Mogilna 3                

88-300 Mogilno Umowa o pracę na okres próbny. Zakres obowiązków: obsługa maszyn produkcyjnych, dbanie o czystość 

stanowiska pracy, konserwacja maszyny, ustawianie maszyny, dbanie o jakość wytwarzanych produktów. Inne 

wymagania : znajomość rysunku technicznego mile widziane i doświadczenie zawodowe.  Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe. Wynagrodzenie: od 3 400,00 zł. Kontakt : Pani Natalia Krzyżan- specjalista ds. kadr i płac tel. : 696444607 

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 relacje z klientami, wysoka kultura 

osobista, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności pracy w zespole, , komunikatywn ość 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-

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 

206 

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, 

staranność, aktualna książeczka sanepidowska. Mile widziani emeryci i obywatele Ukrainy ( nie jest wymagana 

206 
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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 

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 

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. 
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