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OFERTA PRACY NR 1 

Stanowisko  Obsługa cateringu  

Rodzaj zatrudnienia:   Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: cała polska – praca wyjazdowa na imprezy plenerowe 

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,  

Wymagania wysoka kultura osobista, rzetelność i sumienność przy 

wykonywaniu powierzonych obowiązków 

Wynagrodzenie brutto: od 180 PLN brutto za realizację.  

Zakres obowiązków:  

wydawanie posiłków dla gości imprezy, obsługa grilla oraz rollbaru, 

bieżące zajmowanie się zapleczem cateringu  

 
OFERTA PRACY NR 2 

Stanowisko  Monter hal namiotowych  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: cała polska – praca wyjazdowa na imprezy plenerowe 

Wykształcenie: średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące,  

Wymagania absolwenci szkół średnich lub studenci 

  Wynagrodzenie brutto:od 180 PLN brutto za realizację.  

Zakres obowiązków:  

montaż oraz późniejszy demontaż hal namiotowych  

 
OFERTA PRACY NR 3 

Stanowisko Animator urządzeń rekreacyjnych   

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce; cała polska – praca wyjazdowa na imprezy plenerowe 

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe,  

Wymagania/kwalifikacje: pracy w zespole, wysoka kultura osobista, 

komunikatywność i otwartość, staranność i zaangażowanie w 

powierzona pracę 

Wynagrodzenie brutto: na poziomie 180 zł brutto za jedną realizację  

Zakres obowiązków:  

organizowanie gier, zabaw i konkursów la dzieci, kontakt z 

najmłodszymi gośćmi imprezy, obsługa eventu od strony technicznej  
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OFERTA PRACY NR 4 

Stanowisko Komisjoner  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:  Chorzów  

Wykształcenie: średnie  

gotowość do pracy fizycznej systematyczność, motywacja do pracy 

 dyspozycyjność w godzinach 6-14, 14-22 

praca również dla osób od 16 lat 

Wynagrodzenie brutto: 2800 zł brutto/miesiąc  

Zakres obowiązków:  

- kompletowanie zamówień przy użyciu skanera - konfekcjonowanie 

i pakowanie produktów  

 
OFERTA PRACY NR 5 

Stanowisko Sprzątaczka  

Sprzątanie obiektu (pokoje, sale, korytarze, węzły sanitarne, obiekty 

sportowe, ciągi piesze itp.), wymiana pościeli, inne czynności 

porządkowe zlecone przez kierownika bazy.  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: Kołobrzeg  

Wymagania/kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno – 

epidemiologicznych, umiejętność działania w zespole, podstawowa 

znajomość czynności porządkowych, osoba pełnoletnia, status osoby 

uczącej się, która nie ukończyła 26 roku życia  

Wynagrodzenie brutto: od 2300 PLN 2300 PLN brutto za 31 dni 

wykonywania zlecenia  
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OFERTA PRACY NR 6 

Stanowisko Recepcjonistka/Recepcjonista  

Obsługa recepcji, prace porządkowe na terenie bazy, pomoc dla 

bloku porządkowego podczas wymiany turnusów, obsługa dyskotek – 

DJ, prowadzenie magazynu pościeli i środków czystości oraz inne 

czynności zlecone przez kierownika bazy.  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: Kołobrzeg  

Wymagania/kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno – 

epidemiologicznych, obsługa komputera (edytory tekstów, internet), 

osoba pełnoletnia, status osoby uczącej się, która nie ukończyła 26 

roku życia  

Wynagrodzenie brutto:od 2100 PLN 2100 PLN brutto za 31 dni 

wykonywania zlecenia  

 

OFERTA PRACY NR 7 

Stanowisko  Kelnerka/Kelner (praca wakacyjna)  

Obsługa grup na posiłkach (śniadania, obiad, kolacje), czynności 

porządkowe na stołówce – sala jadalna (podłogi, stoły, ogólna 

czystość sali jadalnej), czynności porządkowe na stanowisku 

kelnerskim (szafa z naczyniami itp.), inne czynności zlecone przez 

szefową kelnerek lub kierownika bazy.  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: Kołobrzeg  

Wymagania/kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno – 

epidemiologicznych, umiejętność działania w zespole, podstawowa 

znajomość obsługi kelnerskiej, osoba pełnoletnia, status osoby 

uczącej się, która nie ukończyła 26 roku życia  

Wynagrodzenie brutto: od 2500 PLN 2500 PLN brutto za 31 dni 

wykonywania zlecenia  
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OFERTA PRACY NR 8 

Stanowisko Pomoc kuchenna  

Przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje, suchy 

prowiant), obsługa urządzeń, inne czynności zlecone przez szefa 

kuchni, kierownika żywienia lub kierownika bazy.  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: Kołobrzeg  

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, typ :gastronomiczne, średnie 

zawodowe, typ :gastronomiczne 

Wymagania/kwalifikacje:  książeczka do celów sanitarno-

epidemiologicznych, umiejętność działania w zespole, umiejętność 

obsługi urządzeń gastronomicznych, osoba pełnoletnia, status osoby 

uczącej się, która nie ukończyła 26 roku życia  

Wynagrodzenie brutto: od 2300 PLN 2300 PLN brutto za 31 dni 

wykonywania zlecenia  
OFERTA PRACY NR 9 

Stanowisko Pokojówka 

Sprzątanie pokoi, z łazienkami. Sprzątanie korytarzy.  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:  Rozewie, Jastrzębia Góra  

Wymagania/kwalifikacje: Status ucznia lub studenta, zaangażowanie, 

chęć do pracy. 

Wynagrodzenie 2700 PLN brutto miesięcznie  
 OFERTA PRACY NR 10 

Stanowisko Prace pomocnicze na produkcji 

Czynności produkcyjne polegające na pakowaniu produktów, prace 

pomocnicze oraz samodzielne przy obsłudze maszyn, dbałość o jakość 

produkowanego i pakowanego wyrobu 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy: pogranicze Katowic (Dąbrówka Mała) i Siemianowic 

Śląskich 

Wymagania/kwalifikacje: Status ucznia lub studenta, zaangażowanie, 

chęć do pracy. 

Wynagrodzenie 20 zł brutto/godz.  

Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych  
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OFERTA PRACY NR 11 

Stanowisko: Pracownik produkcyjny 

Przygotowywanie kanapek  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:  Mysłowice, Tychy  

Ukończony 16 rok życia 

Wynagrodzenie 1850 zł netto miesięcznie  

 
OFERTA PRACY NR 12 

Stanowisko Pracownik ochrony 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:  Obiekty handlowe – linia kas 

Katowice, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, Tarnowskie 

Góry, Sosnowiec, Gliwice, Mikołów, 

Obiekty przemysłowe: Sosnowiec, Siemianowice Śląskie 

Wynagrodzenie 11 – 13 zł netto/godz. 

 
OFERTA PRACY NR 13 

Stanowisko Pracownik magazynowy 

Prace magazynowe w centrum dystrybucyjnym  

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:  Sosnowiec – przewóz darmowy z Katowic  

Wynagrodzenie 15,00 zł brutto na godz. + premia 15 % 

 

OFERTA PRACY NR 14 

Stanowisko Sprzedawca 

Bezpośrednia obsługa klientów, prezentowanie produktów, dbanie o 

najwyższą jakość obsługi 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:   Katowice  

Około 4-5 dni w tygodniu wliczając w to weekendy 

Wynagrodzenie 15,00 zł brutto na godz. + premia  
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OFERTA PRACY NR 15 

Stanowisko Magazynier 

Poste prace magazynowe (części samochodowe) 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:   Chorzów Batory 

Praca na dwie zmiany: 6-14 i 14 - 22 

Wynagrodzenie 14,50 zł brutto na godz.  

Po godz. 22-giej 27,00 zł brutto / godz.  
 

OFERTA PRACY NR 16 

Stanowisko Magazynier - pakowacz 

Pakowanie kosmetyków lub herbaty 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:   Chorzów Batory 

Wymagania : książeczka sanepidu 

Praca na dwie zmiany: 6-14 i 14 - 22 

Wynagrodzenie do 3.000 zł brutto/m-c 

 

OFERTA PRACY NR 17 

Stanowisko Listnosz pieszy 

Przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczanie 

korespondencji i przekazów pieniężnych, realizowanie planów 

sprzedażowych, rzetelne prowadzenie ewidencji korespondencji 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie  

Miejsce pracy:   Katowice  

Wynagrodzenie 2.300 zł brutto   

 

 


