Oferty pracy aktualne na dzień 09.03.2018 r.
pracownik techniczny – wykształcenie min. średnie techniczne mechaniczne,
umiejętność obsługi komputera,
sprzedawca roślin ozdobnych - wykształcenie zawodowe ogrodnicze lub rolnicze,
zainteresowanie ogrodnictwem,
monter stolarki budowlanej – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, dokładność,
precyzja,
fryzjer – doświadczenie zawodowe min. 3 lata na stanowisku fryzjer,
kierowca samochodu ciężarowego - wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat.
C+E, uprawnienia do przewozu rzeczy, ADR, min. 0,5 roku doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego,
fakturzysta/magazynier – wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi komputera,
lektor języka angielskiego - wykształcenie wyższe min. licencjat – filologia angielska,
spawacz - wykształcenie min. zawodowe, uprawnienia spawalnicze: MAG-136, MIG131,
mechanik samochodowy - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, min. 1 rok
doświadczenia zawodowego na stanowisku mechanik samochodowy,
sprzedawca - wykształcenie min. zawodowe, min. 3 m-ce doświadczenia zawodowego
na stanowisku sprzedawca,
pracownik utrzymania czystości – wykształcenie średnie.
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – wykształcenie podstawowe,
uprawnienia SEP.

PRACE INTERWENCYJNE
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. CE,
uprawnienia do przewozu rzeczy,
- monter stolarki budowlanej – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
dokładność, precyzja.

OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
- pomoc kuchenna
- kierowca samochodu ciężarowego
- pomocniczy robotnik budowlany
OFERTY STAŻU
- siostra pogotowia PCK
- sprzedawca
- pomoc kuchenna
- dyspozytor transportu samochodowego
- kucharz
- doradca klienta
- organizator obsługi sprzedaży internetowej
- fryzjer
- robotnik do pracy lekkiej

- florysta
- robotnik gospodarczy
- opiekun środowiskowy
- pomocnik biblioteczny
- rejestratorka medyczna
- recepcjonista
- mechanik pojazdów samochodowych
- sprzedawca artykułów ogrodniczych
- pracownik administracyjny
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