
WYKAZ OFERT PRACY PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY W SOSNOWCU 
Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy osobiście do PPP OHP w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12 od poniedziałku do piątku w 
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dotyczących pracodawcy. Tel. 32 297 87 30 
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OFERTY PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

43/4/2019 

Kierownik obiektu- Nadzór nad prawidłową realizacją usług na terenie obiektów 

medycznych na terenie Śląska, nadzór nad pracownikami (salowe, pracownicy 

transportu) 

Umowa na okres próbny 

Śląsk 

ks. sanepidu, szczepienie na żółtaczkę, prawo jazdy kat. B, doświadczenie, pracodawca 

gwarantuje samochód służbowy, telefon służbowy, mile widziane orzeczenie o 

niepełnosprawności 

od 2800 PLN 

pełen etat, praca w godz. 8.00 do 16.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

44/4/2019 

Obsługa techniczna Expo Silesia / operator zwyżki - naprawy elektryczne/obsługa 

zwyżki 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec 

SEP do 1 kV, uprawnienia na podnośniki platformowe 

od 22 PLN 

pełen etat, praca na dwie zmiany - 6.00-14.00 i 14.00-22.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

45/4/2019 

Sprzątanie- sprzątanie pomieszczeń w budynkach Huty (biurowe, szatnie, łaźnie, hale 

produkcyjne) 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec, Dąbrowa G. 

chęć do pracy 

od 14.7 PLN 

praca w Hucie Cedler na 3 zmiany, w Hucie Katowice system 4-brygadowy 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

46/4/2019 

Pracownik sprzątający grupy mobilnej Biedronki- mycie podłóg, półek, kostki 

brukowej na terenie Biedronek 

Umowa na okres próbny 

teren ślaska 

chęć do pracy, prawo jazdy B - pracodawca zapewnia samochód służbowy (praca w 

parach brygadzista + pracownik) 

od 3400 PLN 

praca na jedna zmianę w godz. 6,00-14.00 na umowę o prace lub zlecenie 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

47/4/2019 

Liczarz/księgujący - ładowanie kasetek do bankomatów, księgowanie wpłat klientów 

banku, przeliczanie wpłat, wypłat z bankomatów 

Umowa na okres próbny 

Katowice Szopienice 
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Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

 

Wiek 

chęć do pracy, zaświadczenie o niekaralności 

od 2750 PLN 

praca w Centrum Obrotu Gotówki w systemie równoważnym: 2 dni pracy, 2 dni 

wolnego - grafik stały w godz. 8.00-20.00 ; 20.00-8.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

48/4/2019 

Sprzątanie 1/2 etatu - sprzątanie pomieszczeń biurowych 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec PZU 

chęć do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności (2) 

od 1125 PLN 

praca na 1/2 etatu w godz. 15.00-21.00 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

49/4/2019 

Pomoc kuchenna–rozdzielanie posiłków, które zostaną przywiezione, porcjowanie 

posiłków dla pacjentów 

Umowa na okres próbny 

Szpital Górniczy Sosnowiec 

książeczka sanepidowska, chęć do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności (2) 

od 2150 PLN 

praca w godz. 6.00-14.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

50/4/2019 

Salowa -sprzątanie pomieszczeń medycznych, dezynfekcja (oddziały szpitalne) 

Umowa na okres próbny 

Będzin, Czladź, Sosnowiec 

chęć do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności , szczepienie na WZW B, książeczka 

sanepidowska 

od 2150 PLN 

praca w godz. 6.00-18.00 (praca po 8 lub 12 h) 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

51/4/2019 

Pracownik ochrony ING -obsługa recepcji, monitoringu, centrali pożarowej 

Umowa na okres próbny 

Katowice Szopienice 

chęć do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności lub wpis na listę kwalifikowanego, 

niekaralność, pozwolenie na broń – obiektowo 

od 2250 PLN 

praca w godz. 6.00-18.00 i 18.00-6.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

52/4/2019 

pracownik myjni samochodowej- Sprzątanie i czyszczenie pojazdów 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec 

-- 

od 2500 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

53/4/2019 
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Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

Technik wydziału łączności i informatyki- wykonywanie, konserwacja i administracja 

systemami elektronicznych zabezpieczeń, zapewnienie bezpieczeństwa systemów 

łączności szkoły 

Umowa na okres próbny 

Katowice 

Wymagane wykształcenie średnie, obsługa komputera i znajomość obsługi sprzętu 

łączności przewodowej i bezprzewodowej,  

od 2350 PLN 

jedna zmiana 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

 

Wiek 

54/4/2019 

Pomoc kuchenna - zmywanie naczyń po posiłkach, przygotowywanie do obróbki 

wstępnej półproduktów i produktów żywnościowych 

Umowa na okres próbny 

Katowice 

mile wymagane wykształcenie gastronomiczne 

od 2250 PLN 

II zmiany zmiana I rozpoczęcie: 5.30-10.00 zmiana II rozpoczęcie: 10.00-13.00, umowa 

o pracę na okres próbny do 3 m-cy 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

55/4/2019 

Opiekun osoby starszej -opieka nad osobą starszą, pomoc w codziennych czynnościach 

podopiecznym, dbanie o porządek w miejscu wykonywania pracy, przygotowywanie 

posiłków 

Praca w dni wolne 

Pracodawca zapewnia wyżywienie   

Pracodawca zapewnia zakwaterowanie 

Pracodawca ponosi koszty zakwaterowania 

Zatrudnienie od zaraz 

Pracodawca pokrywa koszty przejazdu 

Umowa zlecenie 

Polska i oddelegowania 

wymagane doświadczenie rodzinne lub w opiece środowiskowej, hospicjum itp. 

Uwagi:  Praca również w oddelegowaniu Niemcy i Wielka Brytania 

od 5000 PLN System wynagradzania miesięczny: ok. 3.500,00 zł netto za miesiąc 

zamieszkanie u chorego 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

56/4/2019 

Obsługa klienta w kawiarni/lodziarni 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec 

książeczka sanepidowska, mile widziane studentki/uczennice 

od 15 PLN stawka 13 zł netto/h (na rękę) 

dwie zmiany w godz. 9.00-22.00 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

57/4/2019 

Osoba sprzątająca - 1 raz w tygodniu - sprzątanie pomieszczeń biurowych (4 

pomieszczenia i 1 biuro) 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec Pogoń 
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Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

brak nałogów 

od 25 PLN 

Praca raz w tygodniu po 6 h w godz. 8.30-15.30 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

58/4/2019 

Pracownik fizyczny-  Praca polega na wnoszeniu i wynoszeniu worków z odzieżą, 

wkładaniu do szafek czystej odzieży. 

Umowa zlecenie 

Dąbrowa Górnicza 

-- 

od 175 PLN 

Wymiar czasu pracy:1 x w tygodniu, w każdy piątek w godz. od ok 06:00 do ok. 14:00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

59/4/2019 

Florysta - sprzedaż kwiatów, wykonywanie kompozycji z kwiatów żywych i 

sztucznych, wiązanki pogrzebowe 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec 

rok doświadczenia zawodowego, średnie zawodowe 

od 2250 PLN 

jedna zmiana, Wymiar etatu: ½ 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

60/4/2019 

Kelnerka/recepcjonistka -obsługa gości restauracji jak i hotelowych, wydawanie 

posiłków, obsługa myjki, dbanie o czystość, odbieranie telefonów, wydawanie kluczy, 

obsługa kasy fiskalnej 

Umowa zlecenie 

Gródków 

zasadnicze zawodowe, książeczka sanepidowska, chęć do pracy, angielski, w mowie 

:przeciętna, w piśmie : przeciętna, wymaganie : pożądane 

od 14.7 PLN 

praca na zlecenie w weekendy dla osób od 16 r. ż. jak i na umowę o pracę w tygodniu na 

pełen etat. Praca w godz. 7.00-22.00 (do uzgodnienia) 

16+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

61/4/2019 

Magazynier- zbiórka, rozkładanie czesci samochodowych, pakowanie weryfikacja, 

przyjmowanych towarów 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec 

-- 

od 2585 PLN 

Trzy zmiany 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

62/4/2019 

Operator procesów elektronicznych - Montaż podzespołów, kontrola jakości, 

pakowanie, obsługa maszyn produkcyjnych. Praca wymagająca pod względem wzroku – 

małe elementy. 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec Dandówka 
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Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

brak przeciwskazań do pracy przy stanowisku stojącym oraz w godzinach nocnych , 

mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji 

od 14 PLN 14zł/h + 350zł premii frekwencyjnej, dodatek za godziny nocne, dodatek za 

pracę w soboty 

trzy zmiany 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

63/4/2019 

Operator procesów elektronicznych -Montaż podzespołów, kontrola jakości, 

pakowanie, obsługa maszyn produkcyjnych. Praca wymagająca pod względem wzroku 

oraz zdolności manualnej. 

Umowa o pracę na czas określony 

Będzin 

brak przeciwskazań do pracy przy stanowisku stojącym oraz w godzinach nocnych , 

mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji 

od 2355 PLN wynagrodzenia brutto 2355zł + 290zł premii frekwencyjnej, dodatek za 

godziny nocne 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

64/4/2019 

Elektryk - obsługa stacji elektroenergetycznych 110 kV, 33kV, 20kV, 6kV, 0,4kV, 

Kontrola i oględziny stacji el-en, przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy 

brygad własnych i firm zewnętrznych 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza 

Wykształcenie średnie techniczne elektryczne, • Świadectwo kwalifikacyjne grupy G1 

bez ograniczenia napięcia (dopuszczalne minimum do 1kV), • Prawo jazdy kategorii B, 

• Brak ograniczeń zdrowotnych, prawa powyżej 3m. 

od 3780 PLN 

ruch ciągły 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

65/4/2019 

Suwnicowy - obsługa suwnicy, transport materiałów, dbanie o porządek na stanowisku 

pracy, przestrzeganie zasad BHP. 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza 

doświadczenie poniżej 1 roku, • uprawnienia do obsługi suwnic + specjalnych (łapowe, 

chwytnikowe, kleszczowe, trawersowe) 

od 3600 PLN Suwnicowy – 3600 brutto z dodatkiem 4BOP możliwość wyżywienia inne 

- opieka medyczna, PZU 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

66/4/2019 

Magazynier - • załadunek, rozładunek towarów; • kompletacja zleceń; • zlecone prace 

porządkowe na magazynie 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza  Tworzeń 

Dyspozycyjność 

od 2415 PLN wynagrodzenia brutto 2415 + 20% premie 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

67/5/2019 
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Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

Pracownik produkcji - wzrokowa kontrola jakości szyb, przenoszenie szyb i usuwanie 

naddatków, prace manualne 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec 

zdolności manualne 

od 17 PLN 3 zmiany w systemie 4-brygadowym 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

68/5/2019 

pracownik transportu/magazynier - przygotowywanie szyb samochodowych do 

wysyłki oraz załadunek, pakowanie i zabezpieczanie szyb do transportu, przyjęcie 

materiału z zewnątrz, rozładunek oraz wydanie na linię, transportowanie szyb, 

pojemników oraz innych materiałów na terenie zakładu, obsługa i wymiana baterii 

zasilających, segregacja odpadów 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec 

doświadczenie w obsłudze wózka widłowego, mile widziana znajomość obsługi 

skanera, świadomości zasad dotyczących BHP, staż :0.00, wymaganie : 

konieczne,uprawnienia na wózek widłowy, 

od 19.25 PLN 

3 zmiany w sytemie 4-brygadowym 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

 

 

Wiek 

69/5/2019 

Monter/ka - składanie i segregowanie komponentów motoryzacyjnych, realizacja 

planów produkcyjnych, kontrola jakości 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

zdolności manualne, chęć do pracy, doswiadczenie na produkcji, 

od 15 PLN , dofinansowania do przewozów pracowniczych, premie miesięczne, karta 

multisport i pikniki pracownicze, ubezpieczenie na zycie i prywatna opieka medyczna, 

premia urlopowa i świateczna 

praca od poniedziałku do piatku na dwie lub trzy zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

70/5/2019 

Pracownik produkcji obsługa maszyn i urządzeń, praca na linii produkcyjnej, 

składanie i segregowanie komponentów, wizualna kontrola jakości produktu 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym, zaangażowanie i motywacja do pracy 

od 2800 do 3800 PL 

3 zmiany w sytemie 4-brygadowym, mozliwość szybkiego przejścia w struktury firmy, 

premie uznaniowe, pakiet benefitów 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

79/5/2019 

Rekruter zewnętrzny- pozyskiwanie osób do pracy w charakterze opiekunek osób 

starszych 

Umowa zlecenie 

teren śląska 

komunikatywność                                                                                                                      

od 100 do 400 PLN praca dodatkowa/mobilna, wynagrodzenie uzależnione od 



WYKAZ OFERT PRACY PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY W SOSNOWCU 
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Wiek znajomości języka opiekunki - w przypadku znajomości języka w st. słabym 100 zł od 

zatrudnienia, w stopniu bardzo dobrym 400 zł od zatrudnionej opiekunki 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

 

Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

71/5/2019 

Pracownik produkcji- produkcja taśm i pasów transportowych (obsługa 

zautomatyzowanych maszyn, klejenie, cięcie, pomiar, kontrola zgodności z 

zamówieniem), weryfikowanie zamówień w systemie, kontrolowanie parametrów 

gotowego wyrobu 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

motywacja do pracy, zdolności manualne, cierpliwość i precyzja,mile widziane 

doświadczenie w branzy budowlanej, obsługa podstawowych elektronarzędzi, 

zaangażowanie i motywacja do pracy 

od 2630 do 2780 PLN, sobota nadgodziny dla chętnych 100% płatne, premie z 

polecenie, premie uznaniowe, pakiet benefitów 

praca na 2 lub 3 zmiany, mozliwość szybkiego przejścia w struktury firmy (juz po 4,5 

miesiaca), wolne weekendy, 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

72/5/2019 

Operator wózka widłowego -transport towaru wózkami widłowymi, prace fizyczne i 

kompletacja towaru 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Dąbrowa Górnicza 

uprawnienia UDT, wózek widłowy min.1 rok, średnie zawodowe 

od 3200 PLN 

jedna zmiana 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

73/5/2019 

Sprzątanie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego - MCK i Spodek 

Umowa zlecenie 

Katowice MCK i Spodek 

-- 

od 15 PLN 

Praca 11 – 16 maja, 3 x 8h 

17+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

74/5/2019 

operator maszyn CNC- Obsługa maszyn CNC, sporadyczna obsługa piły 

dwugłowicowej 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

doświadczenie 1 rok, znajomość rysunku technicznego i podstawowych narzędzi 

pomiarowych, średnie zawodowe 

od 4000 PLN 

jedna zmiana 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

75/5/2019 

Operator Produkcji- Obsługa maszyn CNC • Kontrola jakości • Sporządzanie krótkich 

raportów 

Umowa zlecenie 

Dąbrowa Górnicza 

Dyspozycyjność i gotowość do podjęcia pracy w systemie równoważnym (co drugi 

weekend wolny), staż :0.00, wymaganie : konieczne 
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Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

od 3600 PLN bezpłatny transport z Sosnowca, premia miesięczna, karta MultiSport 

finansowana przez pracodawcę, 

II zmiany, system równoważny 7:00-19:00 / 19:00-7:00 Ok. 14 dni roboczych w 

miesiącu 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

76/5/2019 

Operator maszyn CNC -obsługa i ustawianie maszyn sterowanych numerycznie , 

frezarki CNC, odczytywanie rysunków 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Będzin Łagisza 

doświadczenie zawodowe 3 lata ,znajomość rysunku technicznego, umiejętność obsługi 

frezarek CNC 

od 4200 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

77/5/2019 

Specjalista ds. rozliczeń podatkowych- prowadzenie kompleksowych rozliczeń w 

zakresie podatku dochodowego PEFRON, Prowadzenie rozliczeń podatku 

Umowa o pracę na czas określony 

Będzin 

wyższe (w tym licencjat), typ :ekonomiczne, rozliczanie podatku dochodowego od osób 

prawnych 

od 4000 PLN 

jedna zmiana 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

78/5/2019 

Magazynier -realizacja zamówień, pakowanie towarów magazynowych 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza 

mile wymagane uprawnienia UDT na wózki widłowe, wymagane orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

od 3205 PLN stawka 2300 netto 

trzy zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

80/5/2019 

Pakowacz - pakowanie plastikowych pojemników 

Umowa o pracę na czas określony 

Czeladź Huhtamaki 

ks. Sanepidu 

stawka 2450 + dodatki 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

81/5/2019 

operator produkcji -obsługa maszyn CNC, Kontrola jakości, sporządzanie krótkich 

raportów 

Umowa zlecenie 

Dąbrowa Górnicza 

bezpłatny transport z Sosnowca, zasadnicze zawodowe, 

od 4000 PLN 

Umowa zlecenie 
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Wiek 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

82/5/2019 

Specjalista ds. rekrutacji- Samodzielne prowadzenie procesów 

rekrutacyjnych,weryfikacja i selekcja kandydatów i umawianie spotkań,realizacja 

procesów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla,udzielanie informacji o 

projektach rekrutacyjnych,tworzenie oraz publikowanie ogłoszeń o pracę,działania 

administracyjne związane z procesem rekrutacji. Administrowanie bazą 

kandydatów,uczestnictwo w targach pracy, kreowanie wizerunku firmy jako 

pracodawcy,budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z klientami oraz 

pracownikami. 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

średnie ogólnokształcące, dobrej znajomości MS Office, prawo jazdy kat. B, osoby z 

niepełnosprawnością 

od 2250 PLN 

jedna zmiana 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

83/5/2019 

pracownik sprzątający - sprzątanie krzesełek po koncercie 

Umowa zlecenie 

Stadion Śląski 

--- 

16 zł/h 

Do uzgodnienia 

17+ 

 


