
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 

godz. 8:00 – 15:00 w celu rejestracji (wypełnienie ankiety poszukującego pracy) i uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących pracodawcy. Tel. 32 297 87 30 
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OFERTY PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 

PAŹDZIERNIK 2016 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 

 

283 
 
PRACOWNIK DO PRAC PORZĄDKOWYCH 
 
umowa zlecenie 
Magnetti Marelli 
wykształcenie podstawowe; obowiązki: utrzymanie czystości na terenie zakładu 
przemysłowego, ręczne lub maszynowe sprzątanie powierzchni  
9,00 zł brutto za godzinę 
pełny, trzy zmiany: 6.00 - 14.00; 14.00 - 22.00; 22.00 - 6.00 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 

 

282 
 
PRACOWNIK DO PRAC PORZĄDKOWYCH 
 
umowa zlecenie 
Auchan, Sosnowiec, ul. Zuzanny 
wykształcenie podstawowe; obowiązki: utrzymanie czystości na terenie sklepu, ręczne 
lub maszynowe sprzątanie powierzchni sklepowych 
9,00 zł brutto za godzinę 
pełny, dwie zmiany: 6.00 - 14.00 lub 14.00 - 22.00 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 

 

281 
 
OBSŁUGA KLIENTA W KAWIARNI 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 
książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie, miła aparycja, umiejętność 
pracy z ludźmi, mile widziane osoby młode 
od 8,00 - 10,00 netto za godzinę 
elastyczny czas pracy (kawiarnia jest czynna w godz.: 9.00 - 18.00) 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 

 

280 
 
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 
 
umowa na czas określony 
Mysłowice (Dąbrowa Górnicza) 
min. 6-cio miesięczne doświadczenie jako operator wózka widłowego 
2.300,00 zł brutto + premia, po trzech miesiącach: 2.600,00 zł brutto + premia 
pełny, system trzyzmianowy 
+18 
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OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 

 

 
 
279 
 
MONTA ŻYSTKA/MONTER 
 
umowa na czas określony 
Mysłowice 
zdolności manualne, preferowane kobiety; obowiązki: prace manualne przy drobnych 
elementach  
2.200,00 + premia (po trzech miesiącach: 2.500,00 zł brutto + premia) 
pełny, praca w systemie trzyzmianowym 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

278 
 
PRACOWNIK PRODUKCJI 
 
umowa na czas określony 
Dąbrowa Górnicza 
mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, motywacja, zaangażowanie, 
zdolności manualne, dokładność i precyzja 
2.350,00 zł brutto 
pełny, system trzyzmianowy 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

277 
 
MONTER 
 
umowa na czas określony 
Sosnowiec, Bitron 
dobry wzrok, zdolności manualne, praca stojąca (branża motoryzacyjna) 
1.850,00 brutto + 200,00 zł premii 
pełny, praca w systemie trójzmianowym 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

276 
 
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY 
 
umowa na okres próbny 
Racibórz, Wodzisław 
doświadczenie zawodowe w pracy jako przedstawiciel handlowy, doświadczenie w 
zakresie sprzedaży, mile widziana znajomość języka czeskiego, prawo jazdy kat B; 
obowiązki: pozyskiwanie nowych klientów, kontakt telefoniczny z klientem, umawianie 
spotkań, przygotowywanie ofert 
1.800,00- 2.500,00 zł brutto 
pełny, system jednozmianowy 
+18 
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OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

 
 
275 
 
MAGAZYNIER 
 
umowa na czas określony 
Sosnowiec, ul. Logistyczna 
wykształcenie podstawowe, chęć do pracy, dyspozycyjność w weekendy; obowiązki: 
kompletowanie zamówień, obsługa skanera, pakowanie części zmiennych, prace fizyczne 
11,91 brutto za godzinę 
pełny, praca w systemie trzyzmianowym 
+18 
 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

274 
 
KIEROWCA KRAJOWY, KIEROWCA MI ĘDZYNARODOWY 
 
umowa na okres próbny 
województwa: śląskie, opolskie, podkarpackie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie 
min. zawodowe wykształcenie, dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowcy kat. 
C+E, karta kierowcy, ukończony kurs na przewóz rzeczy, mile widziane uprawnienia 
ADR; obowiązki: kierowanie zestawami ciągnik siodłowy + naczepa w ruchu 
międzynarodowym; dbałość o najwyższą jakość wszelkich realizowanych zadań 
2.000,00 zł brutto + diety naliczane zgodnie z przepisami 
wyjazdy w trasę zgodnie z aktualnymi kontraktami 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

273 
 
PRACOWNIK BUDOWLANY, MALARZ, TYNKARZ, PŁYTKARZ 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec 
doświadczenie zawodowe jako murarz, tynkarz, płytkarz min.10 lat 
2.000,00 zł brutto za miesiąc 
pełny 8.00 - 16.00 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

272 
 
FLORYSTA 
 
umowa na okres próbny,  
Sosnowiec 
doświadczenie zawodowe min rok, umiejętność układania bukietów; obowiązki: 
prowadzenie kwiaciarni 
1.850,00 zł brutto 
pełny, dwie zmiany 
+18 
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OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

 
 
271 
 
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza 
mile widziane doświadczenie zawodowe; obowiązki: zabezpieczenie mienia przed 
kradzieżą z włamaniem w obiekcie przemysłowym 
1.850 zł brutto za miesiąc 
pełny 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

270 
 
ELEKTRYK  
 
umowa na okres próbny 
Katowice 
min. zawodowe lub średnie techniczne, kierunkowe: elektryka; min. rok doświadczenia; 
znajomość zagadnień związanych z obsługą utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych z 
zakresu elektryki; podstawy automatyki przemysłowej, umiejętność szybkiego 
reagowania w przypadku awarii, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy w 
systemie zmianowym, dyspozycyjność. Obowiązki: Obsługa ruchu urządzeń 
produkcyjnych w zakresie elektryki i układów sterowania. 
3.500 - 3.900 brutto za miesiąc 
pełny, praca w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

269 
 
KUCHARZ 
 
umowa o pracę 
Sosnowiec, ul. Medyków 1 
wykształcenie min. zawodowe, kierunkowe (gastronomia). Mile widziane doświadczenie, 
książeczka sanepid. Obowiązki: Przygotowanie posiłków oraz napojów z zastosowaniem 
narzędzi i urządzeń do tego przeznaczonych. 
2.000,00 brutto za miesiąc 
pełny 6.00 - 14.00 
+18 
 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 

268 
 
POMOC KUCHENNA 
 
umowa zlecenie na okres próbny 1 miesiąc 
Sosnowiec, ul. Medyków 1 
minimum zawodowe wykształcenie, mile widziane doświadczenie, książeczka sanepid. 
Obowiązki: Przygotowywanie posiłków oraz napojów wg receptury przy użyciu maszyn, 
narzędzi oraz urządzeń do tego przeznaczonych. Praca związana z przygotowaniem 
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Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

posiłków, praca na kuchni w szpitalu. 
1.850,00 
pełny, praca w systemie jednozmianowym 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
 
 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

267 
 
DORADCA KLIENTA 
 
umowa zlecenie 
teren woj. śląskiego 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe min rok, zdolności interpersonalne, 
kultura osobista; obowiązki: aktywne pozyskiwanie klientów, kompletacja zamówień, 
dokumentacji, udział w szkoleniach, nadzorowanie swojej grupy sprzedażowej 
od 1.000,00 zł brutto - system wynagradzania prowizyjny liczony od przeprowadzonej 
sprawy. szczegóły na temat wynagrodzenia do uzgodnienia indywidualnie podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej 
elastyczny czas pracy 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

266 
 
PAKOWACZ 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec 
wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 
zdolności manualne, motywacja; obowiązki: przepakowywanie asortymentu zgodnie z 
określonymi schematami, etykietowanie produktów 
12,50 zł brutto za godzinę 
pełny, system dwuzmianowy 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

265 
 
NUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY 
 
umowa na czas próbny 
Sosnowiec 
wykształcenie: pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna, mile widziane doświadczenie, 
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; osoby mieszkające w 
Sosnowcu 
1.500,00 zł brutto za miesiąc 
¾ etatu 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 

264 
 
POMOC KUCHENNA 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec, Zagórze 
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Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

wykształcenie min. zawodowe, mile widziane gastronomiczne, książeczka sanepidu, 
produkcja wyrobów garmażeryjnych; mile widziane doświadczenie 
10,00 - 15,00 zł brutto za godzinę 
pełny, system jednozmianowy 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

263 
 
POMOCNIK PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO 
 
umowa  zlecenie 
Tychy - woj. śląskie 
mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w branży 
budowlanej 
1.850,00 
pełny, jedna zmiana 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

262 
 
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY 
 
umowa zlecenie 
Tychy woj. śląskie 
wykształcenie zawodowe budowlane lub ukończony kurs budowlany, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, umiejętność tynkowania, ocieplania. Brak przeciwwskazań do 
pracy powyżej 3 metrów 
2.200,00 
pełny, system jednozmianowy 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

261 
 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
 
umowa zlecenie na okresie próbnym, następnie działalność gospodarcza 
Sosnowiec 
doświadczenie w handlu, sprzedaży; obowiązki: dbanie o wizerunek firmy na 
konkretnym terenie, Sprzedaż usług bezpośrednio w domu lub w biurze klienta takich 
produktów jak: TV, internet, telefon 
1.500,00 - 4.000,00 
do uzgodnienia 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 

260 
 
PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ 
 
umowa na czas określony 
Sosnowiec 
chęć do pracy, sumienność, obowiązkowość; obowiązki: mycie, czyszczenie 
samochodów osobowych i TIR-ów 
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Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

1.850,00 zł brutto za miesiąc 
pełny, praca w systemie dwuzmianowym 
+18 
 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

259 
 
SPRZEDAWCA - FLORYSTA 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec, kwiaciarnia 
wykształcenie średnie, doświadczenie w kwiaciarni, umiejętność układania bukietów; 
Obowiązki: przyjmowanie zleceń od klientów, układanie bukietów, obsługa kasy 
fiskalnej, obsługa klienta - doradztwo 
1.850,00 zł brutto za miesiąc 
dwie zmiany, ¾ etatu: rano i popołudniu 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

258 
 
LISTONOSZ 
 
umowa zlecenie 
Sosnowiec, Bedzin, Czeladź 
wykształcenie min. średnie, doświadczenie mile widziane, pracodawca zapewnia 
szkolenie 
od 1.000,00 zł brutto 
pełny, praca w systemie jednozmianowym 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

257 
 
Magazynier 
 
umowa na czas określony 
Sosnowiec, ul. Logistyczna 
wykształcenie min. zawodowe, chęć do pracy, dyspozycyjność w weekendy, Obowiązki: 
kompletowanie zamówień, obsługa skanera, pakowanie części zamiennych, praca 
fizyczna 
11,90 zł brutto za godzinę 
pełny, praca w systemie trzyzmianowym 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 

256 
 
Operator maszyn CNC 
 
umowa na czas określony 
Mysłowice Brzezinka 
wykształcenie zawodowe, mile widziana znajomość rysunku technicznego. Obowiązki: 
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 
2.500,00 zł brutto 
trzy dni po 12 godzin, następnie trzy dni wolne; pełny wymiar czasu pracy,  w godzinach 
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Wiek: 
 

od 18.00 - 6.00 lub 6.00 - 18.00 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

255 
 
Operator maszyn CNC 
 
umowa na czas określony 
Dąbrowa Górnicza Tworzeń 
wykształcenie zawodowe, mile widziana znajomość rysunku technicznego. Obowiązki: 
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, Firma zapewnia bezpłatny transport 
pracowników okolic Sosnowca 
12,00zł brutto za godzinę 
praca w systemie trzyzmianowym, pełny wymiar 
+18 

OFERTA PRACY NR 
 
 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 
 
Wynagrodzenie: 
Wymiar czasu pracy: 
Wiek: 
 

254 
 
Pracownik - montażysta reklam 
 
umowa na okres próbny 
Sosnowiec 
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat B, zdolności manualne, obsługa komputera. Praca 
przy produkcji następnie montaż reklam 
1.850,00 zł brutto 
pełny, 8 godzin od 7.00 - 15.00 
+18 

 


