Oferty pracy aktualne na dzień 02.02.2018r.
sprzedawca – wykształcenie min. zawodowe,
sprzedawca – wykształcenie min. zawodowe, umiejętność pracy w zespole,
kasjer / sprzedawca – chęć do pracy, umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
technolog w dziale konstrukcyjno – technologicznym - wykształcenie wyższe
techniczne – inżynier mechanik, dobra znajomość języka angielskiego, znajomość
programów CAD (Autodesk), znajomość MS OFFICE, znajomość programowania
maszyn CNC,
magazynier – wykształcenie średnie,
monter instalacji sanitarnych – wykształcenie zawodowe, min. 3 miesiące
doświadczenia zawodowego na stanowisku hydraulik,
kierownik działu konstrukcyjno – technologicznego - wykształcenie wyższe
techniczne – inżynier elektronik lub informatyk, min. 5 lat doświadczenia na stanowisku
konstruktora oraz co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w
zakresie zarządzania projektami, obsługa komputera (WORD i EXCEL) na poziomie
zaawansowanym, dobra znajomość języka angielskiego,
główny energetyk - wykształcenie wyższe techniczne – inżynier elektryk lub
pokrewne, min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność czytania
dokumentacji technicznej i schematów technologicznych dobra znajomość języka
angielskiego,
ślusarz – wykształcenie min. zawodowe,
lakiernik - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, min. 1 rok doświadczenia
zawodowego na stanowisku lakiernika, umiejętność czytania rysunku technicznego,
operator frezarki CNC - wykształcenie. min. zawodowe mechaniczne, min. 1 rok
doświadczenia zawodowego w obsłudze obrabiarek CNC, umiejętność czytania rysunku
technicznego,
murarz – wyk. zawodowe, min 1 rok doświadczenia na stanowisku murarz,
pracownik techniczny – wyk. min. średnie techniczne mechaniczne, umiejętność
obsługi komputera,
pracownik gospodarczy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
piekarz – wyk. zawodowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku
piekarz,
recepcjonista – wyk. średnie, min. 3 m-ce doświadczenia zawodowego na stan
recepcjonista,
kelner – wyk. zawodowe, min 3 m-ce doświadczenia na stanowisku kelner,
kucharz – wyk. zawodowe gastronomiczne,
tokarz – wyk. zawodowe, 3 m-ce doświadczenia na stanowisku tokarz, prawo jazdy
kat. B,
spawacz – wyk. zawodowe, 3 m-ce doświadczenia na stanowisku spawacz, uprawnienia
spawalnicze,
ślusarz – wyk. zawodowe, 3 m-ce doświadczenia na stanowisku ślusarz/tokarz,
pracownik gospodarczy – wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B,
monter maszyn i urządzeń przemysłowych – wyk. zawodowe, 3 m-ce doświadczenia
na stanowisku monter maszyn, prawo jazdy kat. B,
pracownik budowlany – doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku
pracownik budowlany,
pracownik budowlany – doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku pracownik
budowlany lub podobnym.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
mechanik samochodowy – wykształcenie min. zawodowe,
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – wykształcenie podstawowe,
uprawnienia SEP,
technik weterynarii –wykształcenie średnie – technik weterynarii,
pracownik administracji – wyk. min. zawodowe.

PRACE INTERWENCYJNE
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. CE,
uprawnienia do przewozu rzeczy,

OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
- zaopatrzeniowiec
- pomoc kuchenna
- robotnik gospodarczy
OFERTY STAŻU
- pracownik obsługi biurowej
- robotnik do pracy lekkiej
- sprzedawca
- fryzjer
- siostra pogotowia PCK
- asystent nauczyciela przedszkola
- opiekunka dziecięca
- woźna
- pomoc kuchenna
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