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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 

42/4/2018 

Magazynier - kompletownie zamówień, pakowanie części zamiennych,praca fizyczna, 

praca ze skanerem manualnym 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec Logistyczna 

Chęć do pracy 

od 14 PLN stawka 14,- br/h + premia uznaniowa (do 600 zł) + premia frekwencyjna (100 

zł) 

trzy zmiany 

18+ możliwość zatrudnienia bezpośrednio pod firmę 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

43/4/2018 

Pracownik magazynu - prace fizyczne związane z pakowaniem asortymentu automotive - 

ręczne kompletowanie zamówień - transport towarów 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza Tworzeń 

zasadnicze zawodowe, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, predyspozycje do 

pracy fizycznej, systematyczność, chęć związania się z firmą na dłużej, staż :0.00, 

wymaganie : konieczne, mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie 

dwie zmiany 4 brygady 

od 2800 do 3000 PLN 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

44/4/2018 

Operator wsparcia produkcji- obsługa maszyn i urządzeń 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec 

- 

13.7 PLN stawka 13,70/h + dodatkowo płatne weekendy 

trzy zmiany 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

46/4/2018 

Operator maszyn - obsługa maszyn produkcyjnych, wykonywanie pracy zgodnie z 

normami, przestrzeganie przepisów BHP 

Umowa o pracę na czas określony 

Czeladź 

zdolności manualne, dośw. w pracy na produkcji, 

 

od 2500 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

47/4/2018 

Operator maszyn-prace około produkcyjne, obsługa maszyn, prace magazynowe 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec 

doświadczenie na produkcji, podstawowe 

od 2500 PLN 

dwie zmiany 
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Wiek 18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 
Miejsce pracy: 
Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

48/4/2018 

Operator wózka widłowego-obsługa wózków widłowych, prace magazynowe 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec 

doświadczenie w obsłudze wózków widłowych, uprawnienia na wózki widłowe, 

od 3000 PLN 

trzy zmiany 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

49/4/2018 

Monter wiązek elektrycznych-Produkcja wiązek elektrycznych zgodnie ze standardami 

pracy i jakości – po odpowiednim szkoleniu 

Umowa na okres próbny 

Mikołów 

rozróżnianie kolorów, gotowość do pracy zmianowej, zdolności manualne, 

od 2100 PLN inne: premie, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci z okazji 

świąt 

trzy zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

 

Wiek 

50/4/2018 

Pracownik magazynowy-wyszukiwanie produktów za pomocą skanerów, przewożenie 

produktów za pomocą wózków widłowych, podnośników palet oraz wózków 

prowadzonych, obsługa doku rozładunkowego, odbiór i rozmieszczanie ładunku. Zakres 

czynności wymaga użycia narzędzi i materiałów, w tym m.in.: pudeł kartonowych, 

bezpiecznych noży, maszyn nakładających taśmę klejącą, maszyn etykietujących oraz 

plastikowych skrzynek 

Umowa na okres próbny 

AMAZON 

umiejetnosc porozumiewania w jezyku polskim gotowosc do pracy stojacej/chodzacej 

przez 10h, gotowosc pracy zmianowe, ukonczone 18 lat 

Atrakcyjna stawka godzinowa 15,00 zł brutto; Bonus do 15%; Prywatna opieka 

medyczna;Ubezpieczenie na życie; 26 dni płatnego urlopu;Praca przez 4 dni w tygodniu po 

10 godzin 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

60/4/2018 

Listonosz – doręczanie poczty do skrzynek pocztowych 

Umowa zlecenie z pełnym ozusowaniem 

Sosnowiec, Będzin, Czeladź 

Dobra orientacja w terenie, komunikatywność 

2100 (1500-1600 netto) 

Do uzgodnienia 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

51/4/2018 

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 Habasit 

motywacja do pracy, zdolności manualne, cierpliwość i precyzja, mile widziane 
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Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

doświadczenie w branży budowlanej, obsługa podstawowych elektronarzędzi 

od 2630 do 2780 PLN- pakiet benefitów - premia za polecenie 

możliwość szybkiego przejścia w struktury firmy, -praca na 2 lub 3 zmiany (wolne 

weekendy) 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

52/4/2018 

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  Hanex 

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

od 2800 do 3800 PLN premie uznaniowe, pakiet benefitów 

trzy zmiany, możliwość szybkiego przejścia w struktury firmy 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

53/4/2018 

Pracownik produkcji - praca przy produkcji kształtek z rur i żywic poliestrowych 

(studzienki, kolanka itp.) 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza Hobas 

zaangażowanie i motywacja do pracy, solidne wykonywanie swoich obowiązków, 

gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym 

od 3000 do 3600 PLN premie uznaniowe, pakiet benefitów 

trzy zmiany, możliwość szybkiego przejścia w struktury firmy, 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

 

 

 

 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

54/4/2018 

Operator/ka maszyn i monter/ka półproduktów- wzrokowa kontrola jakości szyb, 

przenoszenie szyb i usuwanie naddatków, prace manualne 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza: Magna 

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

widziane doświadczenie na produkcji 

od 2800 PLN stała stawka godzinowa i premie miesięczne, premia urlopowa i świąteczna, 

dofinansowanie do przewozów pracowniczych, ubezpieczenie na życie i prywatna opieka 

medyczna, Karta Mutlisport, pikniki pracownicze - nagrody pieniężne za szczególne 

zaangażowanie w wykonywane obowiązki - pracę w międzynarodowej, stabilnej firmie z 

branży motoryzacyjnej. 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

55/4/2018 

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

naddatków, prace manualne 

 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza Saint Gobain i Sosnowiec Saint Gobain 

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

widziane doświadczenie na produkcji 

od 2950 PLN bezpłatny transport do pracy, dodatek za pracę w systemie, 4-brygadowym, 

nagrody za polecenie, pakiet benefitów, tanie i smaczne obiady na stołówce 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 56/4/2018 
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Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

 

Wymiar czasu pracy: 

 

Wiek 

Pracownik mycia wagonów kolejowych - zawieszanie i przemieszczanie ładunków, 

załadunek oraz rozładunek towarów, dbanie o porządek na stanowisku pracy, prawidłowa 

realizacja zadań, przestrzeganie zasad BHP 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza Stalprofil 

zaangażowanie i motywacja do pracy, sprawność fizyczna, umiejętność pracy w grupie, 

uprawnienia na suwnicę (mile widziane), kurs hakowego (mile widziany) 

od 2400 PLN 2400 zł brutto + do 30%premii uznaniowej, wysokie premie uznaniowe, 

benefity 

praca od poniedziałku do piątku, możliwość przejścia bezpośrednio w struktury firmy trzy 

zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

57/4/2018 

Pracownik mycia wagonów kolejowych - mycie wagonów kolejowych specjalistycznym 

sprzętem, dbanie o porządek na stanowisku pracy, prace fizyczne 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza TMS   

mycie wagonów kolejowych specjalistycznym sprzętem, dbanie o porządek na stanowisku 

pracy, prace fizyczne 

od 15 PLN dodatek za pracę w systemie, 4-brygadowym, benefity 

jednozmianowa – wolne weekendy 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

58/4/2018 

Operator wsparcia produkcji części do samochodów -Wykonywanie drobnych, prostych 

czynności około produkcyjnych przy częściach do samochodów 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec i Dąbrowa G. 

------ 

od 2200 PLN 

3 zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

59/4/2018 

Kierowca-magazynier - Przyjęcie i wydanie towarów, wyładunek i rozładunek. Dowóz 

zamówionych towarów do klienta 

Umowa o pracę na czas określony 

Czeladź 

mile widziane doświadczenie w magazynie, prawo jazdy kat.B, uprawnienia na wózki 

widłowe mile widziane 

od 2400 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

61/4/2018 

Pracownik produkcji -proste prace fizyczne, dokręcanie, etykietowanie butelek, 

odkładanie na palety 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec NANOCHEM 

--- 

d 14 PLN 

dwie zmiany 

18+ 
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OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

 

 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

62/4/2018 

specjalista ds. odszkodowań - Aktywne poszukiwanie klientów, kompletacja dokumentów 

Umowa zlecenie 

cała Polska 

umiejętności B2B oraz D2D (Sprzedaż bezpośrednia) B2B obejmuje:przygotowanie 

ofert,przygotowanie zamówień,potwierdzania zamówień płatności,realizację transakcji, 

szukanie nowych ofert,wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, 

angielski, w mowie :słaba, w piśmie : słaba, Doświadczenie zawodowe: 1 rok, średnie 

ogólnokształcące, prawo jazdy B 

od 5000 PLN 

do uzgodnienia 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

63/4/2018 

operator wózka widłowego 

Umowa o pracę na czas określony 

Dąbrowa Górnicza 

Doświadczenie zawodowe min 1 rok 

od 2800 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

64/4/2018 

pracownik produkcji produkcja/montaż taśm napędowych/ prosta praca przy maszynach-

przycinanie 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec Habasit 

mile widziane uprawnienia na wózki widłowe 

od 2100 PLN płatne nadgodziny 200% 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

65/4/2018 

Szlifierz/laminator produkcja rur z tworzywa sztucznego 

Umowa na okres próbny 

Dąbrowa Górnicza  Hobas Strzemieszyce 

wymagane doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych 

od 3000 PLN premie do 600 zł 

ruch ciągły 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

66/4/2018 

Pracownik produkcji -montaż ręczny, obsługa maszyn - elementy RTV/AGD 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec CEBI 

-- 

od 12.5 PLN premie frekwencyjne i jakościowe, dodatek nocny 

trzy zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

67/4/2018 

Pracownik produkcji- montaż, transport komponentów, kontrola wizualna, prace na linii 

produkcyjnej 

 

Umowa o pracę na czas określony 
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Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

Mysłowice Kosztowy  

Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, chęć do pracy 

od 2600 PLN 

trzy zmiany 

18+  

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

68/4/2018 

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

podopiecznym, dbanie o porządek w miejscu wykonywania pracy, przygotowywanie 

posiłków 

Umowa zlecenie 

Polska 

wymagane doświadczenie rodzinne lub w opiece środowiskowej, hospicjum itp. 

2.500,00 zł brutto za miesiąc 

Z zamieszkaniem u chorego 

Praca również w oddelegowaniu Niemcy i Wielka Brytania 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

69/4/2018 

Pracownik przepakowani- pakowanie, etykietowanie produktów, tworzenie zestawów 

promocyjnych, układanie produktów na paletach 

Umowa o pracę na czas określony 

Sosnowiec 

aktualna książeczka sanepidowska 

od 2100 PLN 

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 

70/5/2018 

Pracownik ochrony -ochrona sieci handlowej "Biedronka" w Sosnowcu 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec 

Niekaralność 

od 2100 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

71/5/2018 

Pracownik magazynu- obsługa wózka widłowego, kompletacja zamówień, rozładunek, 

załadunek towaru 

Umowa o pracę na czas określony 

Czeladź TADMAR 

uprawnienia na wózki widłowe, wymagane doświadczenie, osoby zaangazowane, chętne 

do pracy 

od 17 PLN 

trzy zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

72/5/2018 

pracownik produkcji – transport komponentów 

Umowa o pracę na czas określony 

Siemianowice Śląskie Bańgów 

pracodawca zapewnia transport 

2100 zł brutto + premia do 700 zl 

trzy zmiany 

18+ 
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OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

73/5/2018 

Magazynier Obsługa wózka widłowego, kompletacja zamówień, praca na programach 

magazynowych 

Umowa o pracę na czas określony 

Habasit Sosnowiec 

uprawnienia na wózki UDT, osoby niepalące 

od 2200 PLN 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

74/5/2018 

Pracownik montażu- montaż elementów 

Umowa o pracę na czas określony 

Habasit Sosnowiec 

Panie, zdolności manualne 

od 2200 PLN po 3 miesiącach 2300 

dwie zmiany 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

75/5/2018 

Hostessa/prezenter- obsługa stanowiska wagowego piekarni i cukierni, krojenie, 

wydawanie klientom produktów, pomoc na stoisku 

Umowa o dzieło 

Środula Auchan 

książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie, osoba pełnoletnia 

od 13.7 PLN pieczywo chleb carski i konopny - promocja, degustacja, krojenie, pomoc na 

stoisku Auchan Sosnowiec: - w dniach 18-19 maja, godz. 10-16 - w dniach 25-26 maja, 

godz. 10-16 Stawka: 12 zł/h na rękę. 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

76/5/2018 

Hostessa- obsługa promocji 

Umowa zlecenie 

Środula Auchan 

orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, komunikatywność, 

pracowitość 

od 17 PLN hostessa na promocje w Sosnowcu /Auchan w dn. 11 maja 2018 w godz. 8.00-

15.00 i 15.05-21.05 oraz 12.05 i 14.05 i 23-25 maja w godz. 15.00-21.00 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

77/5/2018 

Pracownik produkcji z branży motoryzacyjnej- pakowanie, foliowanie produktów, 

przewożenie produktów, raportowanie, porządkowanie miejsca pracy 

Umowa zlecenie 

Mysłowice 

zdolności manualne,dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań 

od 14 PLN długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 

zatrudnienie od poniedziałku do piątku, praca w systemie 3 zmianowym 

18+ 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

78/5/2018 

Pracownik ochrony fizycznej -ochrona obiektów handlowych, kontrola paragonów, 

ochrona mienia przed kradzieżą na obiekcie, patrole przy linii kas 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec, Dąbrowa G. oraz Katowice 

niekaralność - na podstawie oświadczenie, chęć do pracy 
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Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

od 14 PLN stawka 11 zł/h netto/h, praca w godzinach otwarcia sklepu jedna lub dwie 

zmiany (w godz. 9.00-21.00) 

Również oferta dla osób niepełnosprawnych na stanowisku prac. ochrony na terenie 

Dąbrowy G. oraz Katowic. 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

80/5/18  Kierowca-magazynier –  

rozładunek i załadunek towaru, rozwożenie towaru do klientów 

umowa zlecenie 

Sosnowiec 

Osoby uczące się/studenci, prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia na wózki 

widłowe 

13.00/14.00 zł brutto/h 

8h w godz. 7.00-16.00 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

79/5/2018 

Dozorca na wspólnotach mieszkaniowych -utrzymanie czystości na budynkach 

wspólnoty 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec 

sprawność fizyczna 

od 2100 PLN 

jedna zmiana praca w godz. 6.00-14.00 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

81/5/2018 

Pracownik magazynu etykietowanie, pakowanie kartonów, proste prace magazynowe 

Umowa zlecenie 

Sosnowiec Amazon 

osoby zaangazowane, chętne do pracy 

od 17 PLN 

praca w godz. 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku - możliwe soboty 

18+ 

 

OFERTA PRACY NR 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

82/5/2018 

pracownik myjni samochodowej -Sprzątanie i czyszczenie pojazdów 

Umowa na okres próbny 

Sosnowiec 

----- 

od 2500 PLN 

dwie zmiany 

 

OFERTA PRACY NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

83/5/2018 

Starszy księgowy -sporządzanie bilansu rocznego jednostki;sporządzanie 

sprawozdawczości finansowej w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i 

rocznych;ustalanie i rozliczanie podatku VAT;wykonywanie czynności związanych z 

rozliczaniem podatku od nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd;rozliczanie 

wypłaconych należności;ewidencjonowanie wykonania budżetu Szkoły;ewidencja i 

kontrola poprawności prowadzonych postępowań szkodowych obowiązki:kontrolowanie 

gromadzenia i przekazywania środków stanowiących dochody budżetowe 

państwa;archiwizowanie dokumentacji służbowej;prowadzenie ewidencji środków 

trwałych stanowiących majątek Szkoły 

Umowa o pracę w zastępstwie 
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Miejsce pracy: 

Wymagania/kwalifikacje: 

Wynagrodzenie: 

Wymiar czasu pracy: 

Wiek 

Katowice 

średnie zawodowe ekonomiczne, doświadczenie w księgowaniu 4 lata  

od 2200 PLN 

jedna zmiana 
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