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kierowca-pracownik fizyczny – doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku
kierowca samochodu ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E, przewóz rzeczy,
pomocnik w tartaku i stolarni
preser – wykształcenie min. zawodowe, niekaralność,
operator koparki – wykształcenie zawodowe / średnie, doświadczenie zawodowe 1 rok
na stanowisku operator koparki, uprawnienia na koparkę lub koparko-ładowarkę,
aparatowy – wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku,
operator – wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku, chęć do podjęcia pracy,
laborant – wykształcenie wyższe technologia żywności i żywienia człowieka,
doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku laborant, umiejętność wykonywania
badań laboratoryjnych fizykochemicznych i mikrobiologicznych,
kosmetyczka – wykształcenie średnie kosmetyczne, uprawnienia do wykonywania
zawodu kosmetyczki,
cieśla szalunkowy – doświadczenie zawodowe 3 lata na stanowisku cieśla szalunkowy,
czytanie projektów szalunkowych, możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
sprzedawca - doświadczenie zawodowe min. 2 miesiące na stanowisku sprzedawca,
fakturzysta - wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
kierowca magazynier - wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
monter nawierzchni kolejowej - niezbędne doświadczenie zawodowe w pracy przy
torach kolejowych/tramwajowych, dyspozycyjność, gotowość do pracy w delegacji,
zaangażowanie, mile widziane prawo jazdy kat. B,
operator walca - wykształcenie zawodowe, średnie, doświadczenie zawodowe 1 rok na
stanowisku operator walca, uprawnienia do wykonywania zawodu.
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
posadzkarz – umiejętność ulewania posadzek,
elektromechanik pojazdów samochodowych – wykształcenie min. zawodowe
mechanik samochodowy,
brukarz – wykształcenie podstawowe.
PRACE INTERWENCYJNE
- spawacz – wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe 3 lata na
stanowisku spawacz, uprawnienia spawalnicze.
OFERTY STAŻU
- robotnik leśny
- pracownik obsługi biurowej
- sprzedawca
- robotnik gospodarczy
- przedstawiciel handlowy
- referent ds. rozliczeń wagowych
- operator ładowarki
- specjalista ds. oprogramowania systemów informatycznych
- hydraulik
- pracownik zakładu pogrzebowego
- kucharz
- pomoc kuchenna
- sekretarka
- kelner
- pracownik obsługi biurowej ze znajomością języka niemieckiego

- rejestratorka medyczna
- technik prac biurowych
- sprzątaczka budynków mieszkalnych
- pomocnik mechanika pojazdów samochodowych
- serwisant
- asystent do spraw księgowości
- dyspozytor transportu samochodowego
- magazynier
OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH INSTRUMENTU
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJI

- przedstawiciel handlowy (branża rolnicza)
- monter konstrukcji
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