Oferty pracy aktualne na dzień 10.03.2017r.
kierowca-pracownik fizyczny – doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku
kierowca samochodu ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E, przewóz rzeczy,
monter nawierzchni kolejowych – doświadczenie w pracy przy torach kolejowych,
tramwajowych, mile widziane prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, gotowość do pracy
w delegacji, zaangażowanie w wykonywaną pracę.,
operator koparki - roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku operator koparki,
kurs operatora koparki kl. III do 0,8 m3 poj. naczynia,
mechanik samochodowy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 1 rok
na stanowisku mechanik samochodowy, umiejętność naprawy pojazdów,
szwaczka maszynowa – doświadczenie zawodowe min. 3 lata na stanowisku szwaczka,
doradca klienta – wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe na stanowisku
związanym ze sprzedażą, umiejętności sprzedażowe,
doradca klienta – wykształcenie średnie ogólnokształcące, doświadczenie zawodowe w
sprzedaży usług finansowych lub obsłudze klienta, obsługa komputera,
komunikatywność, kultura osobista, prawo jazdy kat. B, niekaralność,
starszy referent - wykształcenie min. średnie techniczne: elektronika, elektryka, fizyka,
chemia, telekomunikacja, elektrotechnika, b. dobra obsługa komputera (Windows,
Excell), mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium pomiarowym
ewentualnie z pomiarami wielkości fizycznych, praca w laboratorium zajmującym się
kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego oraz
przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych,
zootechnik oceny – wykształcenie min. średnie rolnicze, wiedza z zakresu rolnictwa i
hodowli zwierząt, dokładność, komunikatywność, prawo jazdy kat. B,
nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechanicznych lub budowlanych) –
wykształcenie min. średnie mechaniczne lub budowlane,
kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E,
przewóz rzeczy, umiejętności mechaniczne,
specjalista ds. kadr i płac – wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe 1 rok na
podobnym stanowisku, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego,
pracownik biurowy – wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe min. 3
miesiące na podobnym stanowisku, dobra/biegła znajomość języka niemieckiego,
elektryk – uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV,
mechanik samochodowy – wykształcenie zawodowe, umiejętność wykonywania
zawodu mechanik samochodowy,
operator koparki kl. II, operator ładowarki kl. II – uprawnienia do obsługi koparki
kl. II lub uprawnienia do obsługi ładowarki kl. II.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
mechanik samochodowy – wykształcenie zawodowe,
posadzkarz – umiejętność ulewania posadzek,
elektromechanik pojazdów samochodowych – wykształcenie min. zawodowe
mechanik samochodowy,
robotnik konserwacji terenów zielonych – wykształcenie podstawowe.

PRACE INTERWENCYJNE
- monter konstrukcji – wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 5 lat na
stanowisku związanym z robotami drogowymi, prawo jazdy kat. B,
- spawacz – wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe 3 lata na
stanowisku spawacz, uprawnienia spawalnicze.
OFERTY STAŻU
- robotnik leśny
- pracownik obsługi biurowej
- pomoc kuchenna
- sprzedawca
- robotnik gospodarczy
- przedstawiciel handlowy
- sprzedawca (magazynier)
- mechanik maszyn szwalniczych
- pedagog
- referent ds. rozliczeń wagowych
- operator ładowarki
- sprzedawca-florysta
- pomoc administracyjna
- specjalista ds. oprogramowania systemów informatycznych
OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH INSTRUMENTU
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJI

- przedstawiciel handlowy (branża rolnicza)
- kucharz
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