
OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP WADOWICE
01.08.2022
PUP WADOWICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 27, TEL. 334322135, 
334322104wadowice.praca.gov.plOFERTY DOSTĘPNE

KONTAKT
Data wydruku

Nazwa raportu

Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres miejsca pracy w 
formie opisowej

Zakres obowiązków Inne wymagania

1. Aparatowy ekstrakcji KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ZIELARSKIE 
"HERBAPOL" W 
KRAKOWIE SPÓŁKA 
AKCYJNA

ul. Łazówka 80, 34-100 
Wadowice

Praca przy produkcji 
wyrobów zielarskich i 
spożywczych, praca przy 
zbiornikach. Praca na 
okres próbny    z 
możliwością przedłużenia.
Praca w godz. 6:00-14:00.
Wynagrodzenie od 
3.100,00 zł brutto + 
dodatek stażowy (do 
ustalenia).    Kontakt 
osobisty i telefoniczny w 
godzinach: 06:00-14:00. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony 
telefonicznym 507 138 
957.

wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
średnie; możliwość 
dźwigania do 20kg, 
komunikatywność, praca    
w zespole, chęć do pracy.

2. Asystent ds. optymalizacji 
produkcji

Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Wykonywanie pomiarów 
czasów trwania czynności 
produkcyjnych, wsparcie 
przy wykonywaniu analiz, 
wsparcie przy 
optymalizacji procesów 
produkcji. Mile widziani 
studenci na kierunku 
związanym z inżynierią 

Wykształcenie min. 
średnie, umiejętność 
dobrej organizacji czasu 
pracy, otwartość, 
umiejętność szybkiego 
uczenia się, 
zaangażowanie, chęć do 
pracy, chęć uczenia się, 
znajomość zagadnień 
związanych z 
optymalizacją 
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produkcji lub 
zarządzaniem produkcją.
Praca okresowa na 
umowe zlecenie 3 m-ce, 
ok. 40h tygodniowo, w 
godz. 8-16.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

produkcji, mile widziany 
status studenta na 
kierunku związanym z 
inżynierią produkcji lub 
zarządzaniem produkcją.

3. cholewkarz PPH Marcin Kucharczyk Leńcze 228, 34-142 
Leńcze, tel.: 514 861613

Szycie na maszynie. 
Umowa na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach 7:00 - 
15:00 .    Kontakt z 
pracodawcą osobisty:      
po wcześniejszym 
ustaleniu telefonicznym, 
34-142 Leńcze 228, telef: 
501 738 307.

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność szycia
na maszynie 
cholewkarskiej, chęć do 
pracy, komunikatywność.

4. Cholewkarz "CHOLEWKARSTWO" 
REMIGIUSZ KUREK

ul. Mickiewicza 41, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 693 653 080

Praca na stole oraz 
obsługa maszyny 
cholewkarskiej. Umowa 
na okres próbny z 

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność szycia
na maszynie 
cholewkarskiej, 
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możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach 6:00 - 
16:00 (godziny pracy do 
ustalenia).    Kontakt z 
pracodawcą osobisty: ul. 
Mickiewicza 41, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
telefoniczny: 693 653 080 
(pierwszy kontakt poprzez
SMS).

umiejętność pracy na 
stole. 

5. Cieśla Wadowicki Serwis 
Budowlany MICHAŁ 
GUZDEK

Zawadka 68B, 34-100 
Zawadka, tel.: 889223581

Prace ciesielskie na 
terenie powiatu 
wadowickiego. Umowa o 
pracę na czas określony z
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00 do 15:00. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
889 223 581

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętności 
ciesielskie, mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy

6. Cukiernik HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

Klecza Dolna 314B, 34-
124 Klecza Dolna

Wypiek ciast 
drożdżowych. Praca na 
jedną zmianę w godz. 
16:00 - 24:00. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia,
pełny etat.    Kontakt z 

Wykształcenie min. 
podstawowe, umiejętność 
wypieku ciast, wymagana 
książeczka sanepidowska,
mile widziane 
doświadczenie, mile 
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pracodawcą osobisty: 
Klecza Dolna 314B, 
telefoniczny: 511 024 718 
lub CV przesyłać na e-
mail: 
rekrutacja@cukierniawado
wice.pl

widziane osoby z 
orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności.

7. Dekorator tortów HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

Klecza Dolna 314B, 34-
124 Klecza Dolna

Pomoc przy dekoracji    
ciast i tortów.    Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę od
6:00 do 14:00. 
Wynagrodzenie: 3010,00 
zł + pakiet medyczny. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
314B, telefoniczny: 511 
024 718, CV na e-mail: 
rekrutacja@cukierniawado
wice.pl.

wykształcenie nieistotne, 
wymagane doświadczenie 
w zawodzie min. 3 
miesiące, mile widziana 
książeczka sanepidowska,
zdolności plastyczne            

8. Doradca Klienta Akademia Sprzedaży 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

ul. Praca Zdalna, 34-100 
Wadowice

Praca biurowa, zdalna. 
Sprzedaż usług 
szkoleniowych dla firm i 
osób prywatnych oraz 
pozyskiwanie ogłoszeń 
rekrutacyjnych.Codzienne 
raportowanie wyników 
poprzez kontakt e-mail lub
telefoniczny, 
bezpośredniemu 
przełożonemu. 
Praca w ramach 

Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące, 
poprawne posługiwanie 
się językiem polskim, 
łatwość nawiązywania 
kontaktów, chęć do pracy. 
Gotowość do odbycia 
szkolenia wstępnego w 
siedzibie Firmy w 
Warszawie (pracodawca 
pokrywa koszty dojazdu i 
zakwaterowania). 
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umowy zlecenie (ok. 60 
godz. w miesiącu). Praca 
na okres próbny 2 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 507 076 659 
lub mailowy: 
kontakt@akademiasprzed
aży.eu

9. Doradca techniczny Biuro Handlowe KARCZ 
Sp. z o.o.

ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 54A, 34-
120 Andrychów, tel.: 33 
875 83 76

Doradztwo techniczne 
dotyczące narzędzi 
pomiarowych, 
sporządzanie ofert.
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony.
Praca na pełny etat w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
7-15.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
33 875 83 76

Wykształcenie min. 
średnie techniczne, prawo 
jazdy kat. B, 
doświadczenie zawodowe 
min. 2 lata, dobra 
znajomość technik 
sprzedaży, rzetelna 
obsługa klienta, 
komunikatywność i 
otwartość na kontakt z 
klientem, umiejętności 
obsługi komputera(pakiet 
MS Office), 
zaangażowanie

10. Elektromechanik 
utrzymania ruchu

ZAKŁADY PRZEMYSŁU 
CUKIERNICZEGO 
"SKAWA" SPÓŁKA 
AKCYJNA

ul. Młyńska 66, 34-100 
Wadowice

wykonywanie napraw oraz
przegląd maszyn, 
usuwanie awarii, 
współpraca z operatorami 
produkcji w zakresie 
eksploatacji maszyn. 
Umowa na 

wykształcenie zawodowe 
kierunek: elektromechanik,
elektronik, elektryk; mile 
widziane uprawnienia 
elektroenergetyczne do 
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czas określony z 
możliwością przedłużenia 
na czas nieokreślony. 
Praca w systemie 
trzyzmianowym na pełny 
etat w godz. 6:00-14:00, 
14:00-22:00, 22:00-6:00. 
Wynagrodzenie brutto od: 
3300,00 zł. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
100 Wadowice, ul. 
Młyńska 66, e-
mailowy:praca@skawa.co
m.pl

1 KV; umiejętność analizy i
interpretacji schematu i 
rysunku technicznego.

11. Elektryk "ELEKTROTECHNIKA 
AK" ANDRZEJ KNAPIK, 
IRENA KNAPIK, ADAM 
KNAPIK SPÓŁKA JAWNA

Wadowice, 34-100 
Wadowice

Praca przy systemach 
alarmowych i monitoringu.
Umowa na okres próbny 
na 3 m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w 
godzinach 7:00- 15:00 na 
pełny etat. Kontakt z 
pracodawcą e-mail: 
info@etak.com.pl

wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie w 
systemach alarmowych i 
monitoringu, chęć do 
pracy.

12. Elektryk monter maszyn BISBRYDEX 
PRODUCENT MASZYN I 
PRAS BURZYŃSKI I 
WSPÓLNICY SPÓŁKA 
JAWNA

ul. Tadeusza Kościuszki 
161b, 34-123 Chocznia, 
tel.: 33 873 03 47

Wykonanie sterowania 
maszyn i urządzeń    
elektrycznych, montaż 
maszyn.    Praca na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
pełny etat, 

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność pracy 
w zespole. Mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, chęć do pracy.
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jednozmianowa w godz. 
6:00- 14:00. Kontakt    z 
pracodawcą osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
: 505160576.

13. Fizjoterapeuta FUNDACJA 
"PROMYCZEK"

ul. Starowiejska 17A, 34-
120 Andrychów

Diagnoza i terapia dzieci, 
młodzieży i dorosłych z 
problemami 
neurologicznymi.    Praca 
na okres próbny                     
3 m-ce z możliwoscią 
przedłużenia, jedna 
zmiana w godz. 7-15 lub 
9-17, ewentualnie 
możliwość pracy w soboty.
Praca na pełny etat 
(istnieje możliwość pracy 
w niepełnym wymiarze 
czasu pracy).    Kontakt 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym :
532 457 194. 

Wykształcenie wyższe 
kierunkowe, mile widziany 
student ostatniego roku 
studiów,    
komunikatywność,    
dyspozycyjność. 

14. Fizjoterapeuta ROXELLA CENTRUM 
REHABILITACJI I SPA 
ROKSANA MACH-
PIESIEWICZ

ul. Krakowska 160 a, 34-
120 Andrychów, tel.: 502 
107 573

Dokonywanie oceny stanu
pacjenta. Ustalanie i 
wykonywanie terapii i 
rehabilitacji. Prowadzenie 
karty pacjenta. Możliwość 
doszkolenia.Praca w 

Wykształcenie wyższe, 
kierunek; fizjoterapia, 
istnieje możliwość 
doszkolenia, 
komunikatywność, 
sumienność, pracowitość, 
umiejętność pracy w 
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systemie dwuzmianowym,
w godzinach od 8:00 do 
16:00 oraz od 12:00 do 
20:00, praca co 2 sobotę, 
praca na okres próbny 3 
m-cy z możliwością 
przedłużenia.
Kontakt osobisty lub 
telefoniczny 502 107 573.

zespole.

15. Fryzjer FRYZJERSTWO U 
RUDEJ- ANNA PAMUŁA

ul. Zatorska 21, 34-100 
Wadowice, tel.: 530 549 
934

Obsługa klienta w salonie 
fryzjerskim. 
Praca na czas określony 1
rok z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
pełny etat w systemie 
dwuzmianowym w godz. 
8:00-16:00; 10:00-18:00. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Zatorska 21, 
34-100 Wadowice, 
telefoniczny: 530 549 934.

Wykształcenie min. 
zawodowe fryzjerskie, min.
1 rok doświadczenia w 
zawodzie, umiejętność 
koloryzacji, strzyżenia 
damskiego i męskiego.

16. Główny księgowy Gminny Zakład 
Budżetowy w Lanckoronie

ul. 3 Maja 11, 34-143 
Lanckorona, tel.: 608 042 
916, 33 8763581

Prowadzanie 
rachunkowości 
budżetowej. Umowa o 
pracę na czas określony 
na okres 6 miesięcy z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na 

wykształcenie wyższe 
magisterskie ekonomiczne
kierunek: rachunkowość i 
3 lata doświadczenia w 
zawodzie lub 
wykształcenie policealne 
ekonomiczne kierunek: 
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pełny etat w godz. 7:00-
15:00. Wynagrodzenie 
brutto: 5 500,00 zł. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-143 
Lanckorona, ul. 3 Maja 11,
telefonicznym 608 042 
916, 33 8763581

rachunkowość i 6 lat 
doświadczenia w 
zawodzie, mile widziane 
doświadczenie w 
jednostkach budżetowych,
umiejętność sprawnej 
organizacji pracy.

17. Handlowiec materiałami 
budowlanymi

Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

ul. Krakowska 80, 34-114 
Brzeźnica

Obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej, terminala, 
kart płatniczych, 
wycenianie towarów, 
metkowanie, ekspozycja 
towarów, przyjmowanie 
reklamacji, obsługa sklepu
internetowego, dbanie o 
porządek na stanowisku 
pracy. Praca 
jednozmianowa 7:00 - 
15:00, umowa na okres 
próbny 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.

Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem lub emailem: 33
879 20 12, 
rekrutacja@mbjezyk.pl

Wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie w handlu.

18. Instruktor nauki jazdy kat. 
B

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
instruktora nauki jazdy 
kat. B. 
Umowa o pracę na 

Wymagane wykształcenie 
min. średnie, uprawnienia 
instruktora nauki jazdy 
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Radoczy czas określony do 
31.08.2023 r. Praca 
jednozmianowa, 17,95/20 
etatu, w godz. 8:00-16:00 
(godziny do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Radocza, ul. 
Dworska 8

kat. B.

19. Instruktor nauki jazdy kat. 
T

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 
Radoczy

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
instruktora nauki jazdy 
kat. T. 
Umowa o pracę na czas 
określony do 31.08.2023 r.
Praca jednozmianowa, 
4,42/20 etatu, w godz. 
8:00-16:00(godziny do 
ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty:Radocza, ul. 
Dworska 8

Wymagane wykształcenie 
min. średnie, uprawnienia 
instruktora nauki jazdy kat.
T.

20. Kasjer - sprzedawca DINO POLSKA SA Mucharz 397, 34-106 
Mucharz

Obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa działu mięsnego, 
dbanie o porządek na sali 
sprzedaży, dbanie o 
ekspozycję towarów.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, na 2 zmiany w godz. 
5:30 - 23:00.
Kontakt osobisty Mucharz 
397 poprzedzony 

Wykształcenie min. 
podstawowe. Znajomość 
języka polskiego w stopniu
komunikatywnym.
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kontaktem telefonicznym 
665941451.

21. Kasjer - sprzedawca DINO POLSKA SA ul. Mucharz 397, 34-106 
Mucharz

Obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa działu mięsnego, 
dbanie o porządek na sali 
sprzedaży, dbanie o 
ekspozycję towarów.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, na 2 zmiany w godz. 
5:30 - 23:00.
Kontakt osobisty Mucharz 
397 poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
785 297 120 lub 665 941 
451.

Wykształcenie min. 
podstawowe, orzeczenie o
stopniu 
niepełnosprawności,    
znajomość języka 
polskiego w stopniu 
komunikatywnym.

22. kasjer - sprzedawca DINO POLSKA SA ul. Powstańców Warszawy
2, 34-120 Andrychów

Obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa działu mięsnego, 
dbanie o porządek na sali 
sprzedaży, dbanie o 
ekspozycję towarów.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, na 2 zmiany w godz. 
5:30 - 23:00.
Kontakt osobisty 
Andrychów, ul. 
Powstańców Warszawy 2 
poprzedzony kontaktem 

Wykształcenie min. 
podstawowe, orzeczenie o
stopniu 
niepełnosprawności, 
znajomość języka 
polskiego w stopniu 
komunikatywnym.
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telefonicznym 665941451,
785297120.

23. Kasjer - sprzedawca Centrum Market s.c. 
Marta Dziedzic, Roman 
Dziedzic

ul. Racławicka 53a, 34-
125 Sułkowice, tel.: 539 
915 573

Obsługa klienta w sklepie 
samoobsługowym. 
Obsługa kasy fiskalnej. 
Odbieranie, sprawdzanie i
wykładanie towaru. 
Praca w godz.: 06:00-
14:00-22:00, również w 
soboty.Praca na cały etat, 
na okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt telefoniczny 
539915573 i osobisty: 34-
125 Sułkowice, ul. 
Racławicka 53a w godz.6-
14.

Wykształcenie nie jest 
istotne, książeczka 
sanepidu, doświadczenie 
mile widziane, mile 
widziana umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej.

24. kasjer - sprzedawca DINO POLSKA SA ul. Stefana Batorego 8, 
34-120 Andrychów

Obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa działu mięsnego, 
dbanie o porządek na sali 
sprzedaży i o ekspozycję 
towarów. Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
na pełny etat w godz. 
5:30-23:00. 
Wynagrodzenie brutto: 

wykształcenie 
podstawowe, orzeczenie o
niepełnosprawności
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3 110,00 + możliwość 
premii. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
665 941 451

25. Kasjer - sprzedawca FIRMA ROGALA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Krakowska 20, 34-116 
Spytkowice, tel.: 785 978 
850

Obsługa klienta w sklepie 
spożywczym, obsługa 
kasy fiskalnej, wykładanie 
towaru. Umowa na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
dwuzmianowym na pełny 
etat w godzinach 5:00-
13:00, 13:00-21:00. 
Wynagrodzenie brutto: 3 
232,00 zł. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: ul. 
Krakowska 20, 34-116 
Spytkowice, telefoniczny: 
785 978 850.

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, 
książeczka sanepidowska,
mile widziana umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, 
chęć do pracy, 
komunikatywność, kultura 
osobista.

26. Kierowca C+ E Bryła Tadeusz Usługi 
Handlowo-Sprzętowo-
Transportowe

ul. Baza -Ryczów    ul. 
Starowiejska 51, 34-115 
Ryczów

Przewóz materiałów. 
Praca na terenie całego 
kraju i krajów UE. Praca 
od poniedziałku do piątku 
w trasie, weekendy w 
domu. Baza pracodawcy 
w Ryczowie. Godziny 
pracy do ustalenia. 
Wynagrodzenie od 6 
000,00 zł do 9 000,00 

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane prawo 
jazdy kat. C+E, wymagana
ważna karta kierowcy.
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zł. Kontakt z pracodawcą 
osobisty i telefoniczny po 
wczesniejszym ustaleniu z
pracodawcą nr tel.: 604 
971 324

27. Kierowca kat. B HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

ul. Woj. małopolskie i 
śląskie, 34-124 Klecza 
Górna

Dowóz towaru do klienta 
na terenie województwa 
małopolskiego i 
śląskiego.Umowa o pracę 
na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
03:30 do 11:30. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
511 024 718, CV na e-
mail: 
rekrutacja@cukierniawado
wice.pl.

wykształcenie nieistotne, 
prawo jazdy Kat B, mile 
widziana książeczka do 
celów sanitarno- 
epidemiologicznych .

28. Kierowca kat. C FHU WÓZKI WIDŁOWE 
DARIUSZ ZAWILSKI

ul. Praca na terenie 
całego kraju, 34-123 
Chocznia

Transport maszyn i 
urządzeń lawetą.
Praca na pełny etat, na 
okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia,
godziny pracy uzależnione
od godzin pracy kierowcy 
oraz od zamówień, 
możliwe między 5:00-
20:00. Praca również w 
nocy, ok. 12 godzin 
dziennie. Wyjazdy 2-3 
dniowe. Weekend w 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. 
C, karta kierowcy, badania 
psychotechniczne, mile 
widziane doświadczenie.
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domu. Praca na terenie 
całej Polski.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Chocznia, ul. 
Kościelna 59, 
poprzedzony telefonem 
664714326.

29. Kierowca KAT. C+ E Pająk Zygmunt P.H.U 
TRANS-ART

Świnna Poręba 164, 34-
106 Świnna Poręba

Przewóz kruszywa . 
Umowa na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz. 7:00 - 16:00 
(codzienne zjazdy do 
miejsca garażowania) 
Wynagrodzenie od 
3.500,00- 5.000,00 zł 
brutto miesięcznie. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Świnna Poręba 
164, telefoniczny po 
wczesniejszym ustaleniu: 
500 276 162.

wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy 
KAT.C+E, kurs na przewóz
rzeczy, aktualne badania 
psychologiczne, chęć    do 
pracy.

30. Kierowca kat. C+ E PRDM WADOWICE 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Powiat wadowicki i 
sąsiednie powiaty, 34-124 
Barwałd Dolny

Prowadzenie samochodu 
ciężarowego, rozwóz 
kruszywa, mas 
bitumicznych, bieżąca 
obsługa i konserwacja 
pojazdu. Umowa o pracę 
na okres próbny. Praca na
jedną zmianę w godz. 
7:00-15:00 na terenie 
powiatu 

wykształcenie nieistotne, 
prawo jazdy kat. C + E, 
kurs na przewóz rzeczy, 
karta kierowcy, 
doświadczenie zawodowe 
min. 5 lat. 
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wadowickiego i sąsiednich
powiatów. Kontakt z 
pracodawcą osobisty, 
telefoniczny: 721 062 031,
CV przesłać na adres e-
mail: 
kadry@prdmwadowice.pl.

31. Kierowca kat. C+E Andremax sp. z o.o. ul. Polska Czechy Niemcy,
34-108 Frydrychowice

Przewóz wyrobów 
tartacznych- drewna na 
trasie: Polska - Czechy - 
Niemcy. Wyjazdy 
tygodniowe - weekend w 
domu. Praca na okres 
próbny 3m-ce z 
możliwością przedłużenia 
w ruchu ciągłym. 
Wynagrodzenie od 10 
000,00zł ł 
netto/miesięcznie.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
730153153, 730154154 
lub e-mailowy; 
andremax2@interia.pl

Wykształcenie nie jest 
istotne. Wymagane prawo 
jazdy kat. C + E, 
uprawnienia do przewozu 
rzeczy. Mile widziane 
doświadczenie.

32. Kierowca kat. C+E Ciernia Józef "Lider - 
Transport"

ul. Małopolska, 32-051 
Wielkie Drogi, tel.: 603 
709 963

Transport materiałów 
sypkich na terenie 
Małopolski. Umowa na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile wdziane 
doświadczenie jako 
kierowca, wymagane 
prawo jazdy kat. C+E, 
chęć do pracy, 
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jednozmianowa w godz. 
5:00 - 17:00 (codzienne 
zjazdy do miejsca 
garażowania) lub praca w 
delegacji (tydzień). 
Wynagrodzenie od 
5000,00- 7000,00 zł brutto
miesięcznie. Kontakt z 
pracodawcą osobisty, 
telefoniczny: 603 709 963.

punktualność

33. Kierowca kat. C+E Kosycarz Jan SMOLBET ul. Krakowska 70, 34-103 
Witanowice, tel.: 607 943 
133

Transport towarów na 
terenie UE. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Krakowska 
70, 34-103 Witanowice, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym:                      
607 943 133

Wykształcenie nieistotne, 
doświadczenie zawodowe,
prawo jazdy kat. C+E, kurs
na przewóz rzeczy, mile 
widziana znajomość 
języków obcych.

34. Kierowca kat. C/ładowacz PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
"EMPOL" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ

os. Teren woj. 
małopolskiego i śląskiego,
34-451 Tylmanowa

Załadunek i transport 
odpadów komunalnych. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00 do 14:00. Kontakt z 
pracodawcą: Cv na adres 
e-mail:

Wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. C, kurs 
na przewóz rzeczy, karta 
tachografu, badania 
psychotechniczne.
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kjodlowska@pukempol.pl,
tjodlowski@pukempol.pl 
oraz 
zkolek@pukempol.pl,). 
Praca na terenie woj. 
małopolskiego i śląskiego 
( praca w delegacji).

35. Kierowca-magazynier Hurtownia Warzyw, 
Owoców i Cytrusów 
"OWOC" Sp. z o.o.

ul. Batorego 18B, 34-120 
Andrychów, tel.: 513 060 
544

Dowóz towaru do klienta 
na terenie województwa 
małopolskiego. Praca na 
okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca w godz. 4:00-12:00,
również w 
soboty.Wynagrodzenie od 
4000,00 zł brutto. Kontakt 
osobisty w godz. 8-12 od 
pon-pt    poprzedzony 
telefonem
 513 060 544. 

Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane 
dośwaidczenie, chęć do 
pracy, komunikatywność, 
praca w zespole.

36. kosmetyczka ROXELLA CENTRUM 
REHABILITACJI I SPA 
ROKSANA MACH-
PIESIEWICZ

ul. Krakowska 160 a, 34-
120 Andrychów, tel.: 502 
107 573

Obsługa klienta. Dbanie o 
kontakt z klientem oraz 
czystość, estetykę i 
porządek stanowiska 
pracy. Pomoc przy 
wykonywaniu usług. Praca
w systemie 
dwuzmianowym, w 
godzinach od 8:00 do 

Wykształcenie wyższe/ 
techniczne; kierunkowe 
kosmetyczka/kosmetolog, 
doświadczenie nie jest 
konieczne, umiejętność; 
wykonywania zabiegów 
kosmetycznych, istnieje 
możliwość doszkolenia.
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16:00 oraz od 12:00 do 
20:00, praca co 2 sobotę, 
praca na okres próbny 3 
m-cy z możliwością 
przedłużenia. Kontakt 
osobisty ul. Krakowska 
160a Andrychów lub 
telefoniczny nr
 502 107 573.

37. Krawiec/ Krawcowa "Nana" Andżelika Biernat Klecza Dolna 341, 34-124 
Klecza Dolna, tel.: 
509570112

Szycie tapicerki meblowej,
możliwość przyuczenia. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca 
jednozmianowa na cały 
etat w godz. 6:00-14:00 
lub 7:00-15:00 (do 
ustalenia). Wynagrodzenie
3010,00 zł brutto. Kontakt 
z pracodawcą 
telefoniczny: 509 570 122.

wykształcenie nie ma 
znaczenia, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, możliwość 
przyuczenia

38. krawiec/krawcowa Grzegorz Smagło 
Tapicerstwo

Wysoka 33, 34-105 
Wysoka, tel.: 503-658-858

Obsługa maszyny do 
szycia tapicerki.    Dbanie 
o porządek na stanowisku
pracy. Umowa o pracę na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godzinach od 7:00 do 
15:00.Wynagrodzenie 

Wykształcenie nieistotne, 
umiejętność szycia na 
maszynie, mile widziane 
doświadczenie w szyciu 
ciężkim, chęć do pracy, 
dbanie o porządek pracy.
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3 010,00-4 000,00. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 503 658 858.

39. Krawiec/krawcowa DIAMANTE WADOWICE 
ADAM KŁAPUT

ul. Łazówka 27, 34-100 
Wadowice, tel.: 888 996 
011

Szycie ciężkie na 
maszynie polegające na 
zszywaniu według modelu
wyrobu: płaszczy, 
marynarek, spodni 
damskich. Umowa na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godz. 7:00-15:00 na pełny
etat. Wysokość 
wynagrodzenia od 
3010,00 zł do 4 500,00 zł 
brutto uzależniona od 
umiejętności i 
doświadczenia. Kontakt z 
pracodawcą : osobisty ul. 
Łazówka 27, 34-100 
Wadowice, telefoniczny 
888 996 011.

Wykształcenie nieistotne, 
wymagana umiejętność 
szycia na maszynie, mile 
widziane doświadczenie w
szyciu ciężkim, chęć do 
pracy.

40. Kucharz Bistro Frykas SŁAWOMIR 
BOGUNIA

ul. Włokniarzy 1C, 34-120 
Andrychów

Przygotowywanie dań 
kuchni polskiej. Możliwość
wyjazdu do klienta.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, od poniedziałku do 
piątku na dwie zmiany w 
godzinach 7-

Wykształcenie min. 
zawodowe, doświadczenie
w pracy w gastronomii 
minimum 3 lata, 
umiejętność gotowania, 
prawo jazdy kat. B.
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14, 12-19, w co drugą 
sobotę 7-18. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty pon-pt w 
godzinach 10-16, 
telefoniczny 608580251, 
692213955.

41. Kucharz Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu, Prowincję 
Krakowską

ul. Lwowska 31, 34-100 
Wadowice

Przygotowanie i 
gotowanie posiłków. 
Umowa na czas określony
z możliwoscią 
przedłużenia. Praca w 
systemie w 
dwuzmianowym na pełny 
etat w godz. 05:30 - 18:00
(godziny pracy do 
ustalenia). Wysokość 
wynagrodzenia brutto od 
3010,00 zł uzależnione od
doświadczenia i 
umiejętności kandydata. 
CV przesyłać na adres e-
mailowy: 
praca.dpswadowice@inter
ia.pl

wykształcenie min. 
zawodowe, kierunek: 
kucharz; min. 5 lat 
doświadczenia w 
zawodzie; chęć do pracy.

42. Lakiernik Zakład Stolarski 
Budowlano-Meblowy 
"ZBYDREW", Usługi 
Transportowe "ZK-
TRANS"ZBIGNIEW 

ul. Podstawie 2, 34-100 
Tomice, tel.: 602 229 732

Malowanie drzwi 
(wewnętrznych i 
zewnętrznych) metodą 
natryskową. Praca na    
okres próbny z 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczeniew 
zawodzie, chęć do pracy,
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ŁACEK możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy w godzinach 7:00 -
15:00.    Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
602 229 732.

komunikatywność.

43. Lektor języka angielskiego FUNDACJA "DAMY 
RADĘ"

ul. Lwowska 22a, 34-100 
Wadowice, tel.: 
793448859

Nauka języka 
angielskiego dzieci i 
młodzieży.
Praca w ramach umowy 
zlecenie ok. 20 godzin w 
tygodniu, w roku szkolnym
2022/2023, w godz. 13-20
lub 14-20 (do ustalenia).
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Wadowice, ul. 
Lwowska 22 a, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 793 448 
859 lub CV na adres 
email:lideracademy.wado
wice@gmail.com

Wykształcenie wyższe, 
mile widziane 
doświadczenie zawodowe.

44. lektor języka angielskiego Centrum Edukacji i 
Turystyki EWART Ewa 
Adamus

ul. Wojska    Polskiego 
51A, 34-100 Wadowice, 
tel.: 663 484 667

Nauka języka 
angielskiego 
Praca w ramach umowy 
zlecenia lub umowę o 
pracę na 5 lat. Możliwość 
podjęcia pracy jako 
dodatkowej 

Wykształvenie wyższe, 
bardzo dobra znajomość 
języka angielskiego, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
poprawnej wymowy. 
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(w godzinach 
popołudniowych 12-20) 
lub pełnowymiarowej.
Pracodawca zapewnia 
wszystkie materiały i 
szkolenia potrzebne do 
prowadzenia zajęć 
opiekę metodyka z 
bezpłatnymi szkoleniami z
dyscypliny, metod i technik
nauczania, a także 
bieżące wsparcie w 
trakcie kursu. Mozliwość 
zatrudnienia studentów.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 663484667, 
e-mailowy: 
biuro@ewart.edu.pl .

Praca skierowana także 
do studentów. Wymagana 
znajomość j. polskiego: w 
mowie: A2 - niższy średnio
zaawansowany, w piśmie: 
A2 - niższy średnio 
zaawansowany

45. lektor języka 
hiszpańskiego

Centrum Edukacji i 
Turystyki EWART Ewa 
Adamus

ul. Wojska    Polskiego 
51A, 34-100 Wadowice, 
tel.: 663 484 667

Nauka języka 
hiszpańskiego
Możliwość podjęcia pracy 
jako dodatkowej (w 
godzinach 
popołudniowych) lub 
pełnowymiarowej
Pracodawca zapewnia 
wszystkie materiały i 
szkolenia potrzebne do 
prowadzenia zajęć 
opiekę metodyka z 
bezpłatnymi szkoleniami z

Wykształcenie wyższe, 
bardzo dobra znajomość 
języka hiszpańskiego. 
Praca skierowana także 
do studentów. Wymagana 
znajomość j. polskiego: w 
mowie: A2 - niższy średnio
zaawansowany, w piśmie: 
A2 - niższy średnio 
zaawansowany.
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dyscypliny, metod i technik
nauczania, a także 
bieżące wsparcie w 
trakcie kursu. Mozliwość 
zatrudnienia studentów.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 663484667, 
e-mailowy: 
biuro@ewart.edu.pl .

46. lektor języka włoskiego Centrum Edukacji i 
Turystyki EWART Ewa 
Adamus

Andrychów 51A, 34-120 
Andrychów, tel.: 663 484 
667

Nauka języka włoskiego
Możliwość podjęcia pracy 
jako dodatkowej (w 
godzinach 
popołudniowych) lub 
pełnowymiarowej. warunki
pracy do ustalenia. 
Pracodawca zapewnia 
wszystkie materiały i 
szkolenia potrzebne do 
prowadzenia zajęć, opiekę
metodyka z bezpłatnymi 
szkoleniami z dyscypliny, 
metod i technik 
nauczania, a także 
bieżące wsparcie w 
trakcie kursu. Mozliwość 
zatrudnienia studentów.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 

Wykształcenie wyższe, 
bardzo dobra znajomość 
języka włoskiego. Praca 
skierowana także do 
studentów. Wymagana 
znajomość j. polskiego: w 
mowie: A2 - niższy średnio
zaawansowany, w piśmie: 
A2 - niższy średnio 
zaawansowany.
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663484667, e-mailowy: 
biuro@ewart.edu.pl .

47. Logopeda FUNDACJA 
"PROMYCZEK"

ul. Starowiejska 17A, 34-
120 Andrychów

Diagnoza i terapia dzieci, 
młodzieży i dorosłych          
z problemami 
neurologicznymi.    Praca 
na okres próbny                3 
m-ce z możliwoscią 
przedłużenia, jedna 
zmiana w godz. 7-15 lub 
9-17, ewentualnie 
możliwość pracy w soboty.
Praca na pełny etat 
(istnieje możliwość pracy 
w niepełnym wymiarze 
czasu pracy).    Kontakt 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym :
532 457 194. 

Wykształcenie wyższe 
kierunkowe, mile widziany 
student,    
komunikatywność,    
dyspozycyjność. 

48. Magazynier Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Rozładunek i 
przyjmowanie towarów, 
kontrola pod względem 
jakości i ilości 
przyjmowanych dostaw, 
kompletowanie i 
przygotowywanie 
zamówień, prawidłowa i 
terminowa realizacja 
zadań powierzonych 
przez przełożonego, 
kontrola i nadzór nad 

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
obsługi komputera, 
dokładność i 
odpowiedzialność w 
wykonywanych 
obowiązkach, umiejętność 
pracy w zespole, dobra 
organizacja pracy, 
gotowość do pracy w 
systemie zmianowym, 
wymagane uprawnienia 
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stanem magazynowym, 
bieżące zgłaszanie 
przełożonemu 
niezgodności i 
rozbieżności w dostawach
lub wydaniach 
magazynowych, udział w 
inwentaryzacjach, 
utrzymywanie porządku 
na magazynie. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością pracy 
stałej. Dwuzmianowa w 
godz. 6-14-22. Praca na 
pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

UDT do obsługi wózka 
widłowego, prawo jazdy 
kat. B.

49. magazynier Hurtownia Warzyw, 
Owoców i Cytrusów 
"OWOC" Sp. z o.o.

ul. Batorego 18B, 34-120 
Andrychów, tel.: 513 060 
544

Załadunek i rozładunek 
towarów, kompletowanie i 
przygotowywanie 
towarów. Obsługa klienta, 
inne prace na magazynie 
(utrzymanie czystości 

Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy, komunikatywność, 
praca w zespole.
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w miejscu pracy). Praca 
na okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca w godz. 20:00-
04:00, również w 
soboty.Wynagrodzenie od 
4 400,00 zł brutto. Kontakt
osobisty w godz. 8-12 od 
pon-pt    poprzedzony 
telefonem
 513 060 544. 

50. Magazynier HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

Klecza Dolna 314B, 34-
124 Klecza Dolna

Przyjmowanie i 
wydawanie towaru na 
magazynie, sporządzanie 
dokumentacji 
magazynowej, tworzenie 
inwentaryzacji oraz 
utrzymanie porządku i 
czystości na magazynie. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, od 
poniedziałku do piątku, w 
godzinach: 06:00-14:00 
lub 07:00-15:00 lub 08:00 
do 16:00 (godziny pracy 
do ustalenia). Pracodawca
zapewnia pakiet 
medyczny. 
Kontakt z pracodawcą 

wykształcenie nie jest 
istotne, książeczka 
sanepidowska.
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osobisty, telefoniczny: 
511024718, e-
mailowy:rekrutacja@cukie
rniawadowice.pl. 
Obowiązkowo CV.

51. Malarz elewacji Michał Jończyk 
PRONANO

ul. Woj. małopolskie i 
śląskie, 34-100 
Wadowice, tel.: 
664559080

Malowanie elewacji wałek/
natrysk. Tynkowanie 
ręczne. tynki baranek, 
kornik. Prace 
wykończeniowe płyty gk, 
gładzie. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego i śląskiego.
Dowóz zapewniony 
prazez pracodawcę.
Praca na pełny etat, na 
czas określony 5 lat, 
jednozmianowa, w godz. 
7-16. Możliwość pracy w 
nadgodzinach. 
Kontakt osobisty: 34-100 
Wadowice, os. Kopernika 
13/5 poprzedzony 
telefonem 664559080 lub 
e-mailem: 
kontakt@pronano.pl .

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
średnie zawodowe, 
doświadczenie min. 2 lata 
w tym, w pracach 
związanych z renowacją 
elewacji, malowaniem, 
tynkowaniem, w pracach 
wykończeniowych.
Wymagana    znajomość 
języka polskiego w stopniu
komunikatywnym.

52. Mechanik samochodowy GRANAT DAWID AUTO 
NAPRAWA

Wysoka 152, 34-105 
Wysoka

Bieżące naprawy 
samochodów. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, chęć do prac, 
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jedną zmianę w godz. 
8:00-18:00. 
Wynagrodzenie od 6 
000,00 (do negocjacji). 
 Kontakt z pracodawcą    
osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
: 511 399 475

komunikatywność.

53. Mechanik samochodów 
ciężarowych

Bryła Tadeusz Usługi 
Handlowo-Sprzętowo-
Transportowe

ul. Starowiejska 51, 34-
115 Ryczów, tel.: 604 971 
324

Bieżące naprawy 
samochodów ciężarowych
w firmie prowadzącej 
transport międzynarodowy
i krajowy. Umowa o pracę 
na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godz. 8:00-16:00. 
Wynagrodzenie od 6 
000,00 do    8 000,00 (do 
negocjacji). Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
604 971 324. 

wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie na 
stanowisku, wymagana 
umiejętność naprawy 
samochodów ciężarowych

54. Mechanik serwisant 
wózków widłowych

SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
"GAMADEX"

ul. Kościuszki 16, 34-123 
Chocznia

Wykonywanie napraw 
serwisów i konserwacji 
wózków widłowych oraz 
realizacji zgłoszeń 
serwisowych. Praca 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00. Umowa o 
pracę na okres próbny z 

wykształcenie nie jest 
istotne,mile widziany 
kierunek mechanczny, 
wymagane doświadczenie 
na podobnym stanowisku 
(praktyczne,teoretyczne),
mile widziane uprawnienia 
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możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie    od 
4600,00 zł - 5.500,00 
brutto. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty po 
wcześniejszym ustaleniu 
telefonicznym nr 602 156 
774.

na wózki widłowe i 
konsewację, dokładność, 
chęć pracy.

55. mgr farmacji Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w 
Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 
Wadowice, tel.: 33 872 12 
03

Organizowanie 
zaopatrzenia Apteki w 
produkty lecznicze, 
wyroby medyczne itp. 
zgodnie z podpisanymi 
umowami (pomoc w 
przygotowaniach do 
przetargów), prowadzenie 
ewidencji przychodu i 
rozchodu towaru, 
sporządzanie zamówień 
towarów do hurtowni, 
przyjmowanie towaru 
przychodzącego do 
Apteki, wydawanie go wg 
zamówień z oddziałów 
szpitalnych, bieżące 
prowadzenie 
dokumentacji aptecznej, 
sporządzanie leków 
recepturowych i 
preparatów galenowych.

Wykształcenie wyższe 
magisterskie kierunkowe, 
zdolności analitycznego 
myślenia, otwartość na 
innowacje, zdolności 
komunikacyjne, empatia i 
cierpliwość
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Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na stałe. 
Praca na pełny etat, na 
jedną zmianę, w godz. 
7:00-15:00. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
33 8721203 lub e-
mailowym:    
rekrutacja@zzozwadowic
e.pl . 

56. Montażysta obuwia OLEKSY Spółka Jawna 
Paweł i Witold Oleksy

Stanisław Dolny 274, 34-
130 Stanisław Dolny

Montaż obuwia (klejenie, 
ćwiekowanie obuwia). 
Praca na pełny etat w 
godzinach 6-14. Umowa o
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny po 
wcześniejszym ustaleniu 
telefonicznym 502 977 
599, CV 

Wykształcenie nieistotne,   
chęć do pracy, możliwość 
przyuczenia.

57. Montażysta paneli 
podłogowych

DOBRY DACH MICHAŁ 
POWROŹNIK

ul. Grzegórzecka 69, 31-
559 Kraków, tel.: 
570202800, 508405641

Docinanie i układanie 
paneli podłogowych, 
mieszanie i 
rozprowadzanie kleju, 
czytanie z projektów, 
sprzątanie miejsca pracy, 
walcowanie podłogi, 
noszenie 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
układania paneli 
podłogowych, mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B, dokładność.
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materiałów i narzędzi. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiace z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
8:00 do 16:00 na pełny 
etat. Miejsce pracy: 31-
559 Kraków, ul. 
Grzegórzecka 69 (dowóz 
zapewnia pracodawca). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-120 
Andrychów, ul. Szewska 
42a, telefoniczny: 
570202800, 508405641, 
e-mail: 
drewlinek@gmail.com

58. Montażysta stolarki PCV i 
aluminium.

TMT WADOWICE - M. 
JASIŃSKI, J. STECKO 
SPÓŁKA JAWNA

ul. Wojska Polskiego 29, 
34-100 Wadowice

Montaż stolarki PCV i 
aluminium na terenie 
powiatu wadowickiego i 
oświęcimskiego. 
Umowa na okres próbny 3
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00. Możliwość 
pracy w nadgodzinach. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Wojska 
Polskiego 26, 34-100 

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy.
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Wadowice, telefoniczny 
508010010 lub CV 
przesłać na adres e-
mail:m.jasinski@tmtwado
wice.pl .

59. Monter instalacji 
basenowej

F.H.U. ASMAR Łukasz 
Marczyński

ul. TEREN CAŁEJ 
POLSKI 106, 34-120 
Andrychów, tel.: 668 380 
860

Montowanie instalacji 
basenowej. Umowa o 
pracę na okres próbny 1 
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00. 
Wynagrodzenie brutto od 
4000,00 zł do 7 000,00 zł 
uzależnione od 
doświadczenia i 
umiejętności kandydata. 
Praca na terenie całej 
Polski. Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 668 380 
860, e-mailowym: 
lukasz@asmar.info.pl

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie w
zawodzie hydraulik, chęć 
do pracy.

60. monter instalacji 
przemyśle spożywczym

WeBe Witold Brotaj ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego, 
34-100 Wadowice, tel.: 
739 093 990

Utrzymanie ruchu 
produkcji spożywczej. 
Umowa na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa na 
terenie powiatu 
wadowickiego. Godziny 

wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie w 
zawodzie 1 rok, mile 
widziana znajomość 
rysunku technicznego i 
izometrycznego.
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pracy do ustalenia. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 739 093 990

61. Murarz Wadowicki Serwis 
Budowlany MICHAŁ 
GUZDEK

ul. Powiat wadowicki 68B, 
34-100 Zawadka, tel.: 889
223 581

Prace murarskie na 
terenie powiatu 
wadowickiego. Umowa o 
pracę na czas określony z
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00 do 15:00. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
889 223 581

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
murowania, mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy.

62. Murarz/ Zbrojarz "TARBUD" TADEUSZ 
RADOMSKI

ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego, 
34-146 Dąbrówka, tel.: 
661815491

Prace murarskie i 
zbrojarskie. Praca 
jednozmianowa, na pełny 
etat,    na terenie powiatu 
wadowickiego. 
Pracodawca zapewnia 
dojazd do miejsca pracy.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym :
661 815 491.

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętności 
murarskie, możliwość 
przyuczenia, mile widziane
prawo jazdy kat. B

63. Murarz/zbrojarz "SYSTEM" - WIERCIMAK 
DARIUSZ

ul. Praca na terenie woj. 
małopolskiego i śląskiego,
34-122 Wieprz, tel.: 
531561838

Prace ogólnobudowlane. 
Prace pomocnicze 
związane ze 
wznoszeniem budynków. 
Praca na 

Wykształcenie nie jest 
istotne. Doświadczenie w 
branży budowlanej. Chęć 
do pracy.
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terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego.
Umowa o pracę na okres 
próbny - 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca na pełny etat, jedna
zmiana w godzinach 7-15.
Dowóz na miejsce pracy z
siedziby firmy zapewniony
przez pracodawcę.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty pod adresem ul. 
Nidecka 48,34-122 Wieprz
poprzedzony telefonem 
531561838.

64. Nauczyciel - logopeda Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 
Radoczy

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela - logopedy. 
Praca w szkole z dziećmi 
z orzeczeniami - zajęcia 
rewalidacyjne.
Praca w wymiarze 
3,58/18. Umowa na czas 
określony do 31.08.2023r..
Godziny pracy do 
ustalenia, zgodnie z 
planem, możliwa praca w 
godz.8:00-16:00.

Wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem 
pedagogicznym w 
kierunku Logopedia.

65. Nauczyciel - pedagog 
szkolny

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela pedagoga 
szkolnego.
Wymiar czasu pracy: 

Wwykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym, 
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Radoczy 7/22 etatu 
(7h/tygodniowo). Praca w 
ramach umowy na czas 
określony do 31.08.2023r. 
Praca wg planu lekcji, 
możliwa między 
godzinami 08:00-16:00.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Radocza, ul. 
Dworska 8

kierunek: pedagogika 
opiekuńczo 
wychowawcza.

66. Nauczyciel fizyki Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 
Radoczy

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela fizyki w 
szkole 
ponadpodstawowej.
Praca w wymiarze 
10,03/18. Umowa na czas
określony do 31.08.2023 r.
Godziny pracy do 
ustalenia, zgodnie z 
planem lekcji, możliwa 
praca w godz.8:00-16:00.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty:Radocza, ul. 
Dworska 8

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym w 
kierunku fizyka. 

67. Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w zawodzie 
logistyk

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w 
Radoczy

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela.
Umowa o pracę na czas 
określony do 31.08.2023 r.
Wymiar czasu pracy: 
19/19 etatu, w godz. 8:00-
16:00(godziny do 
ustalenia). 

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
logistyka
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty:Radocza, ul. 
Dworska 8

68. Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego

Przedszkole Niepubliczne 
"BYSTRZAKI"

ul. Wadowicka 109, 34-
116 Spytkowice, tel.: 515 
747 211

Prowadzenie zajęć w 
przedszkolu na 
stanowisku nauczyciela. 
Praca w godzinach: 
07:00-17:00 (godziny 
pracy do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 515 747 211

wykształcenie wyższe 
kierunek: pedagogika 
przedszkolna lub 
wczesnoszkolna, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane 
orzeczenie lekarskie do 
celów sanitarno-
epidemiologicznych.

69. Obuwnik Moskała Edward - Zakład 
Produkcji Obuwia "AGDA"

Stanisław Dolny 362, 34-
130 Stanisław Dolny

Praca przy montażu, 
wykańczaniu obuwia. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca 
jednozmianowa w godz. 
6-16. Kontakt z 
pracodawcą osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu 
telefonicznym: 501 654 
684

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy, 
komunikatywność, praca w
zespole.

70. Obuwnik* Firma RICARDO - Byrgiel 
Ryszard

Stanisław Dolny 155, 34-
130 Stanisław Dolny, tel.: 
606 132 319, 608 125 809

Prace wykończeniowe 
przy produkcji obuwia 
(ćwiekowanie, drasowanie
i klejenie 
spodów).Możliwość 
przyuczenia. Umowa na 
okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
obsługi maszyn 
drasowanie, klejenie 
spodów, ćwiekowanie, 
chęć do pracy.
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systemie w 
jednozmianowym w godz. 
7:00 - 15:00. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
130 Stanisław Dolny 155, 
telefoniczny: 608 125 809 
lub 606 132 319.

71. OPERATOR KOPARKI ABAKMEDIA DARIUSZ 
WIDLARZ

ul. Województwo 
małopolskie, 34-123 
Chocznia, tel.: 884999250

Obsługa koparki, praca na
terenie województwa 
małopolskiego. Praca na 
pełny etat, w godz. 6-18 
(godziny pracy do 
ustalenia), możliwa praca 
w soboty. Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia.    Kontakt z 
pracodawcą osobisty, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym                         
884 999 250

wykształcenie nie jest 
istotne, uprawnienia do 
obsługi koparki,    min. 1 
rok doświadczenia 
zawodowego. 

72. Operator koparki, 
koparko-ładowarki

SUBADOM Spółka 
Cywilna Artur Batko, 
Łukasz Suski

os. Patria 4, 34-123 
Chocznia, tel.: 33 873 11 
78, 501 484 126

Transport materiałów 
sypkich na terenie budowy
i między budowami. 
Umowa na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz. 9-17.

Wykształcenie nieistotne, 
prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie zawodowe 
min.    6 miesięcy, 
uprawnienia do obsługi 
koparki jednonaczyniowej 
kl. I lub kl.III, lub 
uprawnienia do obsługi 
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 501
484 126 lub CV na adres 
mailowy: 
rekrutacjasubadom@gmai
l.com

koparko - ładowarki.

73. Operator koparki/monter 
konserwator sieci wod. - 
kan. 

Wadowickie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
spółka z o.o.

ul. Młyńska 110, 34-100 
Wadowice, tel.: (033)823 
56 26

Obsługa koparko - 
ładowarki kl. III, prace 
ziemne, współudział przy 
wykonywaniu prac 
monterów - 
konserwatorów sieci wod. 
- kan., ładowanie osadu, 
prowadzenie pojazdów 
samochodowych w 
zakresie posiadanych 
uprawnień, bieżąca 
konserwacja koparki, 
montaż przewodów i 
armatury    wod    kan., 
prace modernizacyjne i 
naprawcze na sieci wod. - 
kan., usuwanie awarii na 
sieci wodociągowej, 
płukanie sieci 
wodociągowej, 
czyszczenie i płukanie 
sieci kanalizacyjnej 
samochodem WUKO, 
przegląd i kontrola sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej, utrzymanie
czystości i porządku w 
obiektach 

wykształcenie min. 
zawodowe, wymagany 
min. 1 rok doświadczenia 
jako operator koparko - 
ładowarki, prawo jazdy 
kat. B
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należących do sieci, 
porządkowe terenu w 
miejscu awarii i po jej 
usunięciu, bieżąca 
konserwacja pojazdów 
samochodowych
Praca jednozmianowa w 
godz. 6:00-14:00. Umowa 
o pracę na okres próbny 3
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: ul. 
Młyńska 110, 34-100 
Wadowice, po uprzednim 
kontakcie telefonicznym: 
33 823 56 26.

74. operator koparko-
ładowarki

Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

ul. Krakowska 80, 34-114 
Brzeźnica, tel.: 33 879 20 
12

Praca jako operator 
koparko-ładowarki. 
Umowa na okres próbny 3
miesiące z możliwością 
przedłużenia pracwa w 
godz.7:00-15:00. Kontakt 
z pracodawcą osobisty 
poprzedzony telefonem 
lub emailem: 33 879 20 
12, rekrutacja@mbjezyk.pl

Wykształcenie jest nie 
istotne, osoba posiadająca
uprawnienia operatora 
koparkoładowarki lub w 
trakcie nabywania tych 
uprawnień, doświadczenie
min.-1 rok .

75. Operator maszyn CNC SPÓŁDZIELNIA 
PRODUKCJI I USŁUG 
"ZGODA" WIEPRZ

ul. Pogodna 9, 34-122 
Wieprz, tel.: 600 190 816

Obsługa maszyn CNC, 
laseru. Umowa na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w 

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie zawodowe 
na maszynach CNC, 
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systemie trzyzmianowym 
na pełny etat, w 
godzinach: 06:00-06:00 
(wg grafiku). Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 600 190 
816.

znajomość rysunku 
technicznego.

76. Operator maszyn CNC Marek Makówka 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe "WEBTEX - 1"

Przytkowice 1, 34-141 
Przytkowice, tel.: 33 870 
10 17

Obsługa maszyn CNC. 
Umowa na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godz. 8:00-16:00. Umowa 
o pracę na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Przytkowice 1, 
34-141 Przytkowice, po 
wcześniejszym ustaleniu 
telefonicznym: 33 870 10 
17    CV przesłać na adres
e-mail: 
webtex1@poczta.onet.pl. 

wykształcenie min. 
zawodowe, wymagane 
doświadczenie zawodowe 
na maszynach CNC oraz   
kursy przygotowujące do 
wykonywanego zawodu. 

77. operator minikopaki Grzegorz Mikołajczyk 
"OGRO-BUDEX"

ul. Województwo 
małopolskie, 34-103 
Witanowice, tel.: 
503014316

Roboty ziemne: 
wykonywanie wykopów, 
załadunek i 
przemieszczanie mas 
ziemnych na terenie 

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane prawo 
jazdy kat.B+C, mile 
widziane umiejętności 
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budowy.Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 8:00-16:00. 
Wynagrodzenie    od 35,00
zł/h brutto (uzależnione od
umiejętności i 
zaangażowania). Praca 
na terenie województwa    
małopolskiego. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
503 014 316

brukarskie, sumienność, 
rzetelność, 
zaangażowanie, chęć do 
pracy.

78. Operator przewijarki FABRYKA PAPIERU I 
TEKTURY BESKIDY 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chopina 1, 34-100 
Wadowice

Obsługa warstwownicy do
papieru, przewijanie 
papieru celulozowego. 
Praca w systemie ciągłym 
(6:00-14:00, 14:00-22:00, 
22:00-6:00). Umowa o 
pracę na okres próbny na 
1 miesiąc z możliwością 
przedłużenia. 
Preferowana forma 
kontaktu z pracodawcą: 
CV przesłać na e-mail: 
rekrutacja@paper.com.

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
uprawnienia UDT: obsługa 
suwnic oraz wózków 
widłowych, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
na stanowisku operator 
maszyn produkcyjnych.
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pl.
79. Operator walca PRDM WADOWICE 

SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Powiat wadowicki i 
sąsiednie powiaty 76a, 
34-124 Barwałd Dolny

Obsługa walca. Umowa o 
pracę na okres próbny. 
Praca na jedną zmianę w 
godz. 7:00-15:00 na 
terenie powiatu 
wadowickiego i sąsiednich
powiatów. Wynagrodzenie
od 4000,00 zł brutto. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 33 
823 38 51, CV przesłać na
adres e-mail: 
kadry@prdmwadowice.pl.

wykształcenie nieistotne, 
doświadczenie min. 6 m-c,
mile widziane uprawnienia 
do obsługi walca lub 
możliwość przeszkolenia, 
wymagane prawo jazdy 
kat. B lub T

80. Operator wtryskarki Firma ERSBUT Beata 
Tatka-Pacułt i Ernest 
Pacułt Spółka Jawna

ul. Przytkowice 234, 34-
141 Przytkowice, tel.: 606 
235 825

Obsługa maszyny 
wtryskarki. Praca na dwie 
zmiany    w godz. 6:00-
14:00 i 14:00-22:00. 
Umowa o pracę na okres 
próbny, na pełny etat. 
Wynagrodzenie od 3010 zł
brutto. Kontakt z 
pracodawcą 
osobisty,poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
606 235 825. 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie w pracy na 
wtryskarce,    chęć do 
pracy

81. Osoba do obsługi 
agregatu tynkarskiego

PRESTIGIO-ART MOREK
SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA

Zator, 32-640 Zator, tel.: 
512 788 324

Obsługa agregatu 
tynkarskiego.    Praca na 
terenie Zatora. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
obsługi agregatu 
tynkarskiego, chęć do 
pracy 
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Wynagrodzenie od 22,00 
zł netto.    Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
512 788 824. 

82. Pielęgniarka Dom Pomocy Społecznej 
Zakonu Bonifratrów w 
Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1, 34-130 
Zebrzydowice, tel.: 33 
8756 006

Czynności pielęgniarskie 
w Domu Pomocy 
Społecznej. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
na pełny etat w godz. 
14:00-22:00, 22:00-6:00 
lub 6:00-18:00, 18:00-6:00
(praca również w 
weekendy). Wysokość 
wynagrodzenia 4 500,00 
zł. Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Zebrzydowice 1, 
34-130 Zebrzydowice, 
telefoniczny: 33 8756 006 
w godz. 7:00-15:00. 

wykształcenie min. średnie
zawodowe kierunek: 
pielęgniarstwo, chęć do 
pracy.

83. Pomoc kuchenna Bistro Frykas SŁAWOMIR 
BOGUNIA

ul. Włokniarzy 1C, 34-120 
Andrychów

Praca na kuchni oraz 
obsługa klienta w BISTRO
FRYKAS. Możliwość 
wyjazdu do klienta.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 

Wykształcenie nie jest 
istotne, książeczka 
SANEPID, zamiłowanie do
gotowania, chęć do pracy, 
prawo jazdy kat. B.
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etat, od poniedziałku do 
piątku na dwie zmiany w 
godzinach 7-14, 12-19, w 
co drugą sobotę 7-18. 
Możliwość zatrudnienia w 
ramach umowy zlecenie.
Kontakt osobisty pon-pt 
10-18, telefoniczny 
692213955 608580251, 
email; 
kontakt@barfrykas.pl

84. pomocnik budowlany ELEWACJE "GREGOR" 
GRZEGORZ LEŚNIAK

Stryszów 604, 34-146 
Stryszów, tel.: 508218577

Prace fizyczne, 
ogólnobudowlane, 
podawanie, kołkowanie, 
klejenie styropianu na 
elewacji.
Praca na terenie powiatu 
wadowickiego. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w 
godzinach 8:00-16:00. 
Umowa o pracę na okres 
próbny    z możliwością 
przedłużenia. 
Możliwość porozumienia 
się w kwestii dojazdu. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Stryszów 604, 
telefoniczny: 508 218 577 

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy, 
(możliwość przyuczenia do
zawodu).

85. Pomocnik cukiernika HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

Klecza Dolna 314B, 34-
124 Klecza Dolna, tel.: 
511 024 718

Pomoc przy wypieku ciast 
i ciasteczek. Umowa o 
pracę na 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziana książeczka 
do 
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okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na trzy zmiany w 
godz. 6:00-14:00, 14:00- 
22:00, 22:00-6:00. 
Wysokość wynagrodzenia:
3010,00 zł. + pakiet 
medyczny i dodatek 
nocny. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 
Klecza Dolna 314B, 
telefoniczny: 511 024 718 
lub CV przesyłać na e-
mail: 
rekrutacja@cukierniawado
wice.pl

celów sanitarno - 
epidemiologicznych, chęć 
do pracy.

86. Pomocnik montera 
instalacji sanitarnych

ECO INSTAL Michał 
Piątek

ul. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego, 34-140 
Przytkowice, tel.: 539 779 
938

Zgrzewanie elementów, 
podkuwanie pod rury 
wodociągowe, wiercenie. 
Praca na jedną zmianę, w 
godz. 8:00-16:00. Umowa 
o pracę na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie: 4000,00 
zł brutto+ premia 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą osobisty oraz 
telefoniczny: 539 779 938.

Wykształcenie nie istotne, 
mile widziane 
doświaczenie oraz prawo 
jazdy kat.B, chęć do pracy 
na stanowisku.

87. Pomocnik pilarza ALPI - TECH PAWEŁ ul. Bruno Olbrychta 65, pomoc pilarzowi, wykształcenie min. 
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BUDA 34-100 Wadowice, tel.: 
574 657 227

obsługiwanie pilarki 
mechanicznej, obsługa 
maszyny do zrębkowania. 
Praca na jedną zmianę, w 
godz. 6:00-15:00 na 
terenie województwa 
małopolskiego. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty : ul. Zatorska 31, 
34-100 Wadowice po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
: 574 657 227

zawodowe, możliwość 
przyuczenia do zawodu, 
wymagana umiejętność 
posługiwania się pilarką 
mechaniczną, brak 
przeciwskazań do pracy 
na wysokościach,

88. Pomocnik stolarza Zakład Stolarski 
Budowlano-Meblowy 
"ZBYDREW", Usługi 
Transportowe "ZK-
TRANS"ZBIGNIEW 
ŁACEK

ul. Podstawie 2, 34-100 
Tomice, tel.: 509 039 828

Pomoc przy pracach 
stolarskich. Umowa na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na pełny etat, 
jednozmianowa w 
godzinach: 07:00-15:00. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 602 229 
732

Wykształcenie nie jest 
istotne,    mile widziana 
obsługa narzędzi i    
maszyn stolarskich . 

89. Pośrednik w obrocie 
nieruchomościami

Mokwa Bogusław 
CAPITAL INVEST

ul. Krakowska 76a, 34-
120 Andrychów

Pozyskiwanie umów 
pośrednictwa, obsługa 
klientów, 

Wykształcenie min. 
średnie, mile widziane: 
administracja, prawo, 
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aktualizowanie bazy ofert, 
prezentacja 
nieruchomości. 
Praca jednozmianowa na 
okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia,
w godz.: 09:00-17:00. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem e-mail.: 
biuro@capital-invest.pl .

ekonomia, zarządzanie. 
Mile widziana licencja 
pośrednika w obrocie 
nieruchomościami, mile 
widziane 1 rok 
doświadczenia, prawo 
jazdy kat. B.

90. Prace pomocnicze przy 
produkcji palet

PPHU ELDREW S.C. 
Elżbieta Zaręba, Damian 
Zaręba, Dominik Zaręba

ul. Podstawie 30, 34-100 
Wadowice, tel.: 
338233470

Prace przy produkcji palet 
- odbieranie, sortowanie, 
prace na linii produkcyjnej.
Umowa na okres    próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach: 06:00-
14:00. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: ul. 
Podstawie 30, 34-100 
Wadowice, telefoniczny: 
33 823 34 70. Kontakt 
osobisty poprzedzonym 
kontaktem telefoniczny.

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy.

91. Pracownik biurowy Bryła Tadeusz Usługi 
Handlowo-Sprzętowo-

ul. Starowiejska 51, 34-
115 Ryczów, tel.: 604 

Obsługa urządzeń 
biurowych, obsługa 

wykształcenie min. 
średnie, mile widziane 
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Transportowe 971 324 komputera, odbiór 
korespondencji, 
fakturowanie, bieżące 
rozliczenia w firmie 
transportowej zajmującej 
się transportem krajowym 
i międzynarodowym 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę w godz. 
8:00-16:00. 
Wynagrodzenie od 3 
000,00 zł do 4 000,00 
netto (do negocjacji). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 604 971 324.

doświadczenie na 
stanowisku, wymagana 
umiejętność obsługi 
komputera, wymagana 
umiejętność fakturowania

92. Pracownik budowlany Szkut Bogdan Malowanie 
Dachów i Konstrukcji 
Stalowych

ul. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego, 34-100 
Wadowice, tel.: 
604696199

Montaż elewacji, budowa 
domów od podstaw. Praca
na terenie woj. 
małopolskiego (głównie 
okolice powiatu 
wadowickiego). Dowóz z 
siedziby firmy do miejsca 
pracy zapewniony przez 
pracodawcę. 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 

Wykształcenie nieistotne, 
możliwość przyuczenia, 
chęć do pracy.
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etat. Praca 
jednozmianowa w godz. 
8:00-16:00.    Możliwość 
pracy w nadgodzinach. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
604696199.

93. Pracownik budowlany Paszewski Krzysztof 
Zakład Usług Instalacyjno-
Budowlanych KEWBUD

ul. Woj. małopolskie    Woj.
śląskie., 34-120 
Andrychów

Prace wykończeniowe 
wnętrz (malowanie, 
szpachlowanie, 
gipsowanie). Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 7:00-15:00. 
Wynagrodzenie 3010,00 zł
brutto+ premia.    Praca na
terenie województwa    
małopolskiego, śląskiego. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 602 773 046,

668 465 173.

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
wykańczania wnętrz, mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B., chęć do pracy, 
komunikatywność.

94. Pracownik budowlany Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna "CHEŁM" w 
Stryszowie

ul. Województwo 
małopolskie, 34-146 
Stryszów

Układanie płytek, 
malowanie. Dowóz 
zapewniony przez 
pracodawcę. Możliwość 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, możliwość
przyuczenia.
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przyuczenia.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00 na terenie 
województwa 
małopolskiego.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty 34-146 Stryszów 
98 poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
609260142.

95. Pracownik budowlany/ 
cieśla/ dekarz

WYROBY Z DREWNA 
MICHAŁ PINDEL

ul. Praca na terenie woj. 
małopolskiego i śląskiego,
34-125 Rzyki

Prace budowlane, 
ciesielskie, dekarskie.
Praca w ramach umowy 
zlecenie do 3 m-cy z 
możliwością dalszej 
współpracy na umowę o 
pracę, w godz.6-14, ok. 40
h tygodniowo.
Kontakt osobisty 34-125 
Rzyki, os. Haczki 38 
poprzedzony telefonem 
880107252.

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, możliwość
przyuczenia, możliwość 
pracy na wysokości.

96. Pracownik budowlany w 
zakresie dociepleń 
budynków

Firma Remontowo-
Budowlana "MAL-BUD" 
GRAŻYNA JELEŃ

Klecza Dolna 12A, 34-124
Klecza Dolna, tel.: 607 
409 146

Prace przy dociepleniach 
budynków. Praca na 
terenie powiatu 
wadowickiego. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca w 

wykształcenie nie jest 
istotne, konieczne prawo 
jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie w 
zawodzie, chęć do pracy.
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systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00 do 17:00 (godziny 
pracy do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą: 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
607 409 146.

97. Pracownik budowlany w 
zakresie dociepleń 
budynków

Wadowicki Serwis 
Budowlany MICHAŁ 
GUZDEK

ul. Powiat wadowicki 68B, 
34-100 Zawadka, tel.: 889
223 581

Prace przy dociepleniach 
budynków na terenie 
powiatu wadowickiego. 
Umowa o pracę na czas 
określony z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00 do 15:00. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
889 223 581

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
docieplenia budynków, 
mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy.

98. Pracownik 
budowlany/monter saun

F.H.U. ASMAR Łukasz 
Marczyński

ul. TEREN CAŁEJ 
POLSKI 106, 34-120 
Andrychów, tel.: 668 380 
860

Prace 
budowlane/montowanie 
saun. Umowa o pracę na 
okres próbny 1 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00. 
Wynagrodzenia brutto od 
4000,00 zł do 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, chęć 
do pracy.
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7000,00 zł uzależnione od
doświadczenia i 
umiejętności kandydata. 
Praca na terenie całej 
Polski. Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 668 380 
860, e-mailowym: 
lukasz@asmar.info.pl 

99. Pracownik do prac przy 
elewacjach

Stuglik Piotr ul. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego i śląskiego,
34-120 Andrychów

Praca przy elewacjach. 
Klejenie styropianu, 
siatkowanie, nakładanie 
tynku Praca na terenie 
woj. małopolskiego i 
śląskiego. Pracodawca 
zapewnia dojazd na 
miejsce pracy. Możliwość 
pracy w delegacjach w 
Niemczech.
Praca w godz. 7:00-15:00,
na okres próbny 1 miesiąc
z możliwością 
przedłużenia. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 796700328 
do godz 17.

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, konieczna 
umiejętność klejenia 
styropianu, siatkowania i 
nakładania tynku. 

100. pracownik fizyczny Zakład Stolarski 
Budowlano-Meblowy 
"ZBYDREW", Usługi 

ul. Podstawie 2, 34-100 
Tomice, tel.: 509 039 828

Pomoc przy pracach 
stolarskich. Umowa na 
okres próbny z 

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy, 
komunikatywność. 
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Transportowe "ZK-
TRANS"ZBIGNIEW 
ŁACEK

możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie 3.010,00 
zł brutto +premia 
uznaniowa. Praca na 
pełny etat, 
jednozmianowa w 
godzinach: 07:00-15:00. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 602 229 
732

 

101. Pracownik fizyczny Anna Sałapat F.H. SKŁAD
OPAŁU

ul. Szkolna 12, 32-051 
Wielkie Drogi, tel.: 691 
720 791

Przerób drewna 
kominkowego, obsługa 
łuparki. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00. Umowa 
zlecenie (ok. 40 h 
tygodniowo)na okres 
próbny na 1 miesiąc z 
możliwością zatrudnienia 
na umowę o pracę. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Szkolna 12, 
32-051 Wielkie Drogi, 
telefoniczny: 691 720 791

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
obsługi piły łuparki, chęć 
do pracy, solidność.

102. pracownik fizyczny WYTWÓRNIA 
ARTUKUŁÓW 
SZEWSKICH MIROSŁAW
SAJDAK

Klecza Dolna 272A, 34-
124 Klecza Dolna, tel.: 
606 418 265

Obsługa maszyn 
produkcyjnych. Umowa o 
pracę na okres próbny 3 
miesiące z 

wykształcenie nie jest 
istotne,(możliwość 
przyuczenia do zawodu),    
chęć do 
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możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00-14:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenie wysokości
od 3 010,00 do 6 020,00 
zł brutto. Kontakt z 
pracodawcą osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefoniczny: 
606 418 265.

pracy,umiejętności 
manualne, praca w 
zespole, komunikatywność
.

103. Pracownik 
gospodarczy/kierowca

Kamil Brańka EL-BRAKS ul. Powiat wadowicki, 34-
100 Jaroszowice

Załadunek, rozładunek 
drewna, ogólne prace 
porządkowe na placu, 
posługiwanie się piłą oraz 
siekierą, dowóz 
materiałów do klienta.    
Praca na terenie powiatu 
wadowickiego. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa na 
pełny etat w godz. 8:00-
16:00. Wynagrodzenie od 
3 010,00 zł do 4500,00 zł 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 
Jaroszowice 
370D,poprzedzony 

wykształcenie nieistotne, 
umiejętność posługiwania 
się piłą i siekierą, prawo 
jazdy kat. B,    chęć do 
pracy
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telefonicznym: 603 066 
754.    

104. Pracownik obsługi maszyn
tekturniczych i urządzeń 
przetwórczych

FABRYKA PAPIERU I 
TEKTURY BESKIDY 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chopina 1, 34-100 
Wadowice

Obsługa maszyny do 
produkcji tektury. 
Praca na okres próbny 1 
m-c z możliwośią 
przedłużenia, na pełny 
etat, na trzy zmiany w 
ruchu ciągłym, w godz. 
6:00-14:00, 14:00-22:00, 
22:00-6:00. Praca równiez
w wolne dni.
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem e-
mailowym 
rekrutacja@paper.com.pl .

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziany staż 
pracy na stanowisku 
operator maszyn 
produkcyjnych.

105. PRACOWNIK 
OGÓLNOBUDOWLANY

SMART POINT MACIEJ 
SZILDER

ul. Słoneczna 11, 34-122 
Wieprz, tel.: 535501506

Budowanie budynków w 
stanie surowym. Prace 
przy wykonywaniu 
elewacji.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa w godz.6-
14, na pełny etat. 
Możliwość pracy w 
nadgodzinach.
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 535501506.

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie oraz prawo
jazdy KAT. B.

106. Pracownik 
ogólnobudowlany

PRESTIGIO-ART MOREK
SPÓŁKA 

Zator, 32-640 Zator, tel.: 
512 788 324

Praca przy elewacji. Praca
na terenie 

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
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KOMANDYTOWA Zatora. Umowa o pracę 
na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie od 22, 00 
zł netto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
512 788 824. 

doświadczenie w 
zawodzie.

107. Pracownik 
ogólnobudowlany

Agnieszka Sikora Firma 
Ogólnobudowlana

Koziniec 48, 34-106 
Koziniec, tel.: 697724691

Prace murarskie, 
tynkarskie, ciesielskie. 
Praca na terenie 
województwa śląskiego.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa w godz. 
6-14, na pełny etat. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony telefonem: 
697724691,887345753.

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność w 
zakresie wykonywania 
prac budowlanych, 
sumienność, chęć do 
pracy.

108. Pracownik 
ogólnobudowlany

Grzegorz Mikołajczyk 
"OGRO-BUDEX"

ul. Województwo 
małopolskie, 34-103 
Witanowice, tel.: 
503014316

Prace brukarskie, 
rozbiórkowe, budowanie i 
remontowanie 
ogrodzeń.Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na 

wykształcenie nie jest 
istotne, sumienność, 
rzetelność, 
zaangażowanie, chęć do 
pracy.
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pełny etat w godz. 8:00-
16:00. Wynagrodzenie    
od 35,00 zł brutto 
(uzależnione od 
umiejętności i 
zaangażowania). Praca 
na terenie województwa    
małopolskiego. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
503 014 316

109. Pracownik produkcji Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Praca przy produkcji. 
Praca przy obróbce blach.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością pracy 
stałej. Trzyzmianowa w 
godz. 6-14-22-6. Praca na
pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

Wykształcenie nie jest 
istotne, zdolności 
manualne, umiejętność 
pracy w zespole, 
możliwość wykonywania 
pracy fizycznej, gotowość 
do pracy w systemie 
zmianowym, chęć podjęcia
współpracy na dłuższy 
okres czasu, dokładność i 
odpowiedzialność w 
wykonywanych 
obowiązkach, 
zaangażowanie w 
wykonywaną pracę. 
Znajomość języka 
polskiego w stopniu 
komunikatywnym.

110. pracownik produkcji - Przedsiębiorstwo Klecza Dolna 148, 34- Praca przy produkcji uli Wykształcenie nie jest 
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produkcja uli 
styropianowych

Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

124 Klecza Dolna styropianowych; 
zasypywanie form 
styropianem; układanie w 
zestawy; podnoszenie 
form do produkcji uli 
styropianowych, prace 
ręczne.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością pracy 
stałej. Trzyzmianowa w 
godz. 6-14-22-6. Praca na
pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

istotne, min. 6 m-cy 
doświadczenia na 
produkcji, umiejętność 
pracy w zespole, 
możliwość wykonywania 
pracy fizycznej, możliwość
podnoszenia ciężarów 
powyżej 20 kg 
jednorazowo, gotowość do
pracy w systemie 
zmianowym; chęć podjęcia
współpracy na dłuższy 
okres czasu; dokładność i 
odpowiedzialność w 
wykonywanych 
obowiązkach; 
zaangażowanie w 
wykonywaną pracę.

111. Pracownik socjalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Andrychowie

ul. Praca na terenie 
Andrychowa 22 b, 34-120 
Andrychów, tel.: 33 875 33
00

Praca socjalna, 
dokonywanie analizy i 
oceny zjawisk, które 
powodują 
zapotrzebowanie na 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz 
kwalifikowanie do 
uzyskania tych świadczeń,
udzielanie informacji, 
wskazówek i pomocy w 
zakresie rozwiązywania 
spraw 

Wykształcenie niezbędne 
do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego 
zgodnie z art.116 ust.1, 
art. 156 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy 
społecznej oraz art. 5 
ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o zmianie ustawy o
pomocy społecznej tj. 
spełnianie, co najmniej 

59/ 100



Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres miejsca pracy w 
formie opisowej

Zakres obowiązków Inne wymagania

życiowych, osobom, które 
dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie 
rozwiązywać problemy 
będące przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej, pomoc 
w uzyskaniu dla osób 
będących w trudnej 
sytuacji życiowej 
poradnictwa dotyczącego 
możliwości rozwiązywania
problemów i udzielania 
pomocy przez właściwe 
instytucje państwowe, 
samorządowe i 
organizacje pozarządowe 
oraz wspieranie w 
uzyskiwaniu pomocy, 
pobudzanie społecznej 
aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych
w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, rodzin, 
grup i środowisk 
społecznych, współpraca i
współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu 
przeciwdziałania i 

jednego z niżej 
wymienionych warunków: 
1)posiadanie dyplomu 
ukończenia kolegium 
pracowników służb 
społecznych, 
2)ukończenie studiów 
wyższych na kierunku 
praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013
ukończenie studiów 
wyższych o specjalności 
przygotowującej do 
zawodu pracownika 
socjalnego na jednym z 
kierunków: pedagogika, 
pedagogika specjalna, 
politologia, polityka 
społeczna, psychologia, 
socjologia, nauki o 
rodzinie, 
4) posiadanie praw 
nabytych w zakresie 
uprawnień do 
wykorzystania zawodu 
pracownika socjalnego, 
5) przed dniem 1 maja 
2004 r. posiadanie 
uprawnienia do 
zatrudnienia na 
stanowisku pracownika 
socjalnego, 
6) otrzymanie przed dniem
1 stycznia 2007 
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ograniczania skutków 
negatywnych zjawisk 
społecznych, łagodzenie 
skutków ubóstwa, 
inicjowanie nowych form 
pomocy osobom i 
rodzinom mającym trudną 
sytuację życiową oraz 
inspirowanie powołania 
instytucji świadczących 
usługi służące poprawie 
sytuacji takich osób i 
rodzin; 
współuczestniczenie w 
inspirowaniu, 
opracowaniu, wdrożeniu 
oraz rozwijaniu 
regionalnych i lokalnych 
programów pomocy 
społecznej 
ukierunkowanych na 
podniesienie jakości życia,
rozpoznanie, ustalenie 
potrzeb i diagnozowanie 
sytuacji osób 
indywidualnych, rodzin i 
grup społecznych na 
podstawie analizy 
uzyskanych danych oraz 
przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych 
(rodzinnych), 

r. dyplomu wyższej szkoły 
zawodowej o specjalności 
praca socjalna, 
7) otrzymanie do dnia 1 
stycznia 2008r. dyplomu 
uzyskania tytułu 
zawodowego w zawodzie 
pracownik socjalny, 
8) przed dniem 1 stycznia 
2008 r. ukończenie lub 
kontynuowanie studiów 
wyższych o specjalności 
praca socjalna na jednym 
z kierunków: pedagogika, 
polityka społeczna, 
psychologia, socjologia lub
nauki o rodzinie, po 
uzyskaniu dyplomu 
ukończenia tych studiów 
mogą wykonywać zawód 
pracownika socjalnego.
Znajomość przepisów 
ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy 
społecznej, ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania 
administracyjnego, ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i 
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alimentacyjnych, zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
Gminie Andrychów, 
sporządzanie 
obowiązujących 
sprawozdań i informacji, 
prowadzenie rejestru 
wniosków, prowadzenie 
ewidencji, statystyki i 
analiz,
Praca na    jedą    zmianę    
- teren gminy Andrychów, 
w godzinach: 07:00-15:00,
na cały etat, na czas 
określony. Kontakt 
osobisty, telefoniczny 
338708962, e-mailowy 
ops@um.andrychow.pl.

systemie pieczy 
zastępczej oraz innych 
przepisów i rozporządzeń 
związanych z pracą na 
stanowisku pracownika 
socjalnego odnoszących 
się do spraw pomocy 
społecznej. Biegła 
znajomość obsługi 
komputera (Microsoft 
Office, środowisko 
Windows) i urządzeń 
biurowych; umiejętność 
skutecznego 
komunikowania się, 
umiejętność analizy 
problemu i poprawnego 
wyciągania wniosków, 
umiejętność pracy 
zespołowej, umiejętność 
organizowania pracy 
własnej, samodzielność, 
zaangażowanie, wysoka 
kultura osobista, 
dyspozycyjność, 
odporność na sytuacje 
stresowe. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
na stanowisku pracownika 
socjalnego, 
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obywatelstwo polskie; 
pełna zdolność do 
czynności prawnych oraz 
korzystania w pełni z praw 
publicznych,    stan 
zdrowia pozwalający 
wykonywanie pracy na 
stanowisku pracownika 
socjalnego; niekaralność 
za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

112. Pracownik socjalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Andrychowie

ul. Praca na terenie 
Andrychowa, 34-120 
Andrychów, tel.: 33 875 33
00

Praca socjalna, 
dokonywanie analizy i 
oceny zjawisk, które 
powodują 
zapotrzebowanie na 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz 
kwalifikowanie do 
uzyskania tych świadczeń,
udzielanie informacji, 
wskazówek i pomocy w 
zakresie rozwiązywania 
spraw życiowych, 
osobom, które dzięki tej 
pomocy będą zdolne 
samodzielnie rozwiązywać
problemy będące 
przyczyną 

Wykształcenie niezbędne 
do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego 
zgodnie z art.116 ust.1, 
art. 156 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy 
społecznej oraz art. 5 
ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o zmianie ustawy o
pomocy społecznej tj. 
spełnianie, co najmniej 
jednego z niżej 
wymienionych warunków: 
1)posiadanie dyplomu 
ukończenia kolegium 
pracowników służb 
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trudnej sytuacji życiowej, 
pomoc w uzyskaniu dla 
osób będących w trudnej 
sytuacji życiowej 
poradnictwa dotyczącego 
możliwości rozwiązywania
problemów i udzielania 
pomocy przez właściwe 
instytucje państwowe, 
samorządowe i 
organizacje pozarządowe 
oraz wspieranie w 
uzyskiwaniu pomocy, 
pobudzanie społecznej 
aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych
w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, rodzin, 
grup i środowisk 
społecznych, współpraca i
współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu 
przeciwdziałania i 
ograniczania skutków 
negatywnych zjawisk 
społecznych, łagodzenie 
skutków ubóstwa, 
inicjowanie nowych form 
pomocy 

społecznych, 
2)ukończenie studiów 
wyższych na kierunku 
praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013
ukończenie studiów 
wyższych o specjalności 
przygotowującej do 
zawodu pracownika 
socjalnego na jednym z 
kierunków: pedagogika, 
pedagogika specjalna, 
politologia, polityka 
społeczna, psychologia, 
socjologia, nauki o 
rodzinie, 
4) posiadanie praw 
nabytych w zakresie 
uprawnień do 
wykorzystania zawodu 
pracownika socjalnego, 
5) przed dniem 1 maja 
2004 r. posiadanie 
uprawnienia do 
zatrudnienia na 
stanowisku pracownika 
socjalnego, 
6) otrzymanie przed dniem
1 stycznia 2007 r. dyplomu
wyższej szkoły zawodowej
o specjalności praca 
socjalna, 
7) otrzymanie do dnia 1 
stycznia 2008r. 
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osobom i rodzinom 
mającym trudną sytuację 
życiową oraz inspirowanie
powołania instytucji 
świadczących usługi 
służące poprawie sytuacji 
takich osób i rodzin; 
współuczestniczenie w 
inspirowaniu, 
opracowaniu, wdrożeniu 
oraz rozwijaniu 
regionalnych i lokalnych 
programów pomocy 
społecznej 
ukierunkowanych na 
podniesienie jakości życia,
rozpoznanie, ustalenie 
potrzeb i diagnozowanie 
sytuacji osób 
indywidualnych, rodzin i 
grup społecznych na 
podstawie analizy 
uzyskanych danych oraz 
przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych 
(rodzinnych), 
alimentacyjnych, zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
Gminie Andrychów, 
sporządzanie 

dyplomu uzyskania tytułu 
zawodowego w zawodzie 
pracownik socjalny, 
8) przed dniem 1 stycznia 
2008 r. ukończenie lub 
kontynuowanie studiów 
wyższych o specjalności 
praca socjalna na jednym 
z kierunków: pedagogika, 
polityka społeczna, 
psychologia, socjologia lub
nauki o rodzinie, po 
uzyskaniu dyplomu 
ukończenia tych studiów 
mogą wykonywać zawód 
pracownika socjalnego.
Znajomość przepisów 
ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy 
społecznej, ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania 
administracyjnego, ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy 
zastępczej oraz innych 
przepisów i rozporządzeń 
związanych z pracą na 
stanowisku pracownika 
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obowiązujących 
sprawozdań i informacji, 
prowadzenie rejestru 
wniosków, prowadzenie 
ewidencji, statystyki i 
analiz,
Praca jednona terenie 
gminy Andrychów, w 
godzinach: 07:00-15:00, 
na cały etat, umowa w    
zastępstwie . Kontakt 
osobisty, telefoniczny 
338708962, e-mailowy 
ops@um.andrychow.pl.

socjalnego odnoszących 
się do spraw pomocy 
społecznej. Biegła 
znajomość obsługi 
komputera (Microsoft 
Office, środowisko 
Windows) i urządzeń 
biurowych; umiejętność 
skutecznego 
komunikowania się, 
umiejętność analizy 
problemu i poprawnego 
wyciągania wniosków, 
umiejętność pracy 
zespołowej, umiejętność 
organizowania pracy 
własnej, samodzielność, 
zaangażowanie, wysoka 
kultura osobista, 
dyspozycyjność, 
odporność na sytuacje 
stresowe. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
na stanowisku pracownika 
socjalnego, obywatelstwo 
polskie; pełna zdolność do
czynności prawnych oraz 
korzystania w pełni z praw 
publicznych,    stan 
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zdrowia pozwalający 
wykonywanie pracy na 
stanowisku pracownika 
socjalnego; niekaralność 
za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

113. Pracownik utrzymania 
ruchu

PPHU ELDREW S.C. 
Elżbieta Zaręba, Damian 
Zaręba, Dominik Zaręba

ul. Podstawie 30, 34-100 
Wadowice, tel.: 33 
8233470

Naprawa, konserwacja i 
utrzymanie w ruchu 
maszyn, nadzór nad 
infrastrukturą zakładu. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach: 06:00-
14:00. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: ul. 
Podstawie 30, 34-100 
Wadowice, telefoniczny: 
33 823 34 70. Kontakt 
osobisty poprzedzonym 
kontaktem telefoniczny.

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie.

114. Pracownik wykaszający 
tereny zielone

Kozioł Rafał 
TRANSHURDET

ul. Zagroda 22, 34-115 
Łączany, tel.: 505462219

Wykaszanie porostów i 
traw, wygrabianie terenów
zielonych związanych z 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
mile widziana umiejętność 
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odwodnieniem. 
Utrzymanie terenów 
zielonych.
Praca na umowę zlecenie 
2 m-ce, z możliwością 
przedłużenia na umowę o 
pracę. Praca ok. 40h 
tygodniowo, w godzinach 
7-15.
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 505462219.

wykonywania drobnych 
napraw mechanicznych.

115. Pracownik wykończenia i 
pakowania obuwia

Zakład Produkcji Obuwia 
"Stagórs" PAWEŁ JUCHA

Stanisław Górny 135A, 
34-105 Stanisław Górny, 
tel.: 882 942 628

Pakowanie, wykończenie 
obuwia. Umowa o pracę 
na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz. 8:00-16:00. Kontakt 
z pracodawcą osobisty: 
Stanisław Górny 135A, 
telefoniczny: 882 942 628 
lub CV przesłać na e-mail:
biuro@stagors.pl. 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane umiejętności
manualne, chęć do pracy.

116. Pracownik wykończenia 
wnętrz

Firma Remontowo-
Budowlana Tad-Bud 
TADEUSZ PASIEKA

ul. Woj. małopolskie, 34-
100 Zawadka

Prace wykończeniowe 
wnętrz (malowanie, 
szpachlowanie). Umowa o
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, możliwość 
przyuczenia.

68/ 100



Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres miejsca pracy w 
formie opisowej

Zakres obowiązków Inne wymagania

przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00. 
Wynagrodzenie 25,00 zł/h 
netto.    Praca na terenie 
województwa    
małopolskiego (Kraków i 
okolice). Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
503 140 379.

117. Pracownik wykończenia 
wnętrz

Karol Warzecha KAR - 
BUD Firma Remontowo - 
Budowlana

ul. Województwo 
małopolskie i śląskie, 34-
116 Bachowice, tel.: 
603191123

Montaż płyt kartonowo-
gipsowych, malowanie, 
szpachlowanie. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 7:00-15:00 
na terenie woj. 
małopolskiego oraz 
śląskiego. Pracodawca 
zapewnia dojazd z 
siedziby firmy do miejsca 
pracy. Wynagrodzenie 
miesięczne brutto: od 4 
000,00 zł do 5200,00 zł    
(do uzgodnienia). Kontakt 
z pracodawcą osobisty 
poprzedzony kontaktem 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
prawo jazdy kat.B, 
możliwość przyuczenia, 
chęć do pracy.
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telefonicznym: 603 191 
123

118. Programista/ 
Programistka 
WEBDEVELOPER/Angula
r

"TEMA KOMPUTER" 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kilińskiego 8c, 34-120 
Andrychów

Tworzenie programów i 
zleceń wg określonych 
założeń.
Praca na okres próbny 3 
miesięce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa w godz.8-
17, godziny pracy do 
ustalenia. 
Kontakt osobisty ul. Jana 
Kilińskiego 8c 34-120 
Andrychów, dokumenty 
aplikacyjne    e-mail: 
tema@tema.com.pl, 
telefon: 338704460.

Poziom wykształcenia min.
średnie (preferowane 
wyższe).Dobra znajomość 
Platformy. NET oraz 
języka C#, znajomość 
języka JavaScript, 
znajomość HTML oraz 
CSS, ogólna wiedza z 
zakresu projektowania, 
implementacji oraz 
wdrażania aplikacji 
internetowych, 
podstawowa wiedza 
dotycząca relacyjnych baz 
danych oraz języka SQL. 
Znajomość języka 
angielskiego w stopniu 
umożliwiającym czytanie 
dokumentacji technicznej. 
Mile widziana znajomość 
platformy .NET Core oraz 
umiejętność implementacji
WebApi REST. Mile 
widziana znajomość 
frameworka Angular, 
znajomość zagadnień 
związanych z RWD 
(Bootstrap), znajomość 
systemu kontroli wersji Git.
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119. PSYCHOLOG Szkoła Podstawowa nr 5 
w Andrychowie

ul. Lenartowicza 26, 34-
120 Andrychów

Praca w charakterze 
psychologa szkolnego. 
Umowa o pracę na 1/2 
etatu (11 godzin 
tygodniowo),            w godz.
8-12. Umowa na czas 
określony od 01.09.2022 r.
do 31.08.2023 r. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Andrychów,           
ul. Lenartowicza 26, 
poprzedzony 
telefonicznym:                        
33 875 37 04

Wykształcenie wyższe 
magisterskie, kierunek: 
psychologia, 
przygotowanie 
pedagogiczne 

120. Robotnik drogowy PRDM WADOWICE 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Barwałd Dolny 76A, 34-
124 Barwałd Dolny, tel.: 
33 823 38 51

Prace pomocnicze 
związane z 
wykonywaniem robót 
drogowych. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz. 7:00-15:00. Kontakt 
z pracodawcą osobisty, 
telefoniczny: 33 823 38 
51, CV przesłać na adres 
e-mail: 
kadry@prdmwadowice.pl.

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy w 
zawodzie, mile widziane 
doświadczenie w branży 
drogowej.

121. Robotnik 
ogólnobudowlany

BRYNDZA-BUD Łukasz 
Bryndza

ul. Województwo 
małopolskie, 34-123 
Chocznia, tel.: 533 759 
565

Prace ogólnobudowlane: 
murowanie, betonowanie, 
wykańczanie wnętrz, 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
malowania, 
szpachlowania, zabudowy 
z płyt G-K, 
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elewacje. Praca na terenie
województwa 
małopolskiego. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00 do 16:00 (do 
ustalenia). Kontakt z 
pracodawcą: osobisty: 
Chocznia, ul. Główna 8, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 533 759 
565 .

wykonywania prac 
ogólnobudowlanych, chęć 
do pracy. 

122. spawacz WeBe Witold Brotaj ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego, 
34-100 Wadowice, tel.: 
739 093 990

Naprawa rurociągów 
instalacji przemysłowej. 
Umowa na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa na 
terenie powiatu 
wadowickiego. Godziny 
pracy do ustalenia. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 739 093 990

wykształcenie min. 
zawodowe,uprawnienia do
spawania metodą TIG, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
obsługi elektronarzędzi, 
znajomość rysunku 
izometrycznego.

123. Spawacz Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Spawanie metodą TIG 
stali nierdzewnej, 
przygotowanie elementów
stalowych do spawania, 
ręczna i mechaniczna 
obróbka elementów 

Wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
średnie techniczne, 
doświadczenie min 1 rok w
spawaniu metodą TIG, 
umiejetność 
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metalowych.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony. Dwuzmianowa 
w godz. 6-14-22. Praca na
pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

czytania rysunku 
technicznego, umiejętność
czytania rysunku 
technicznego, 
umiejętności manualne 
(ślusarsko-monterskie), 
aktualne uprawnienia 
spawalnicze, umiejętności 
manualne (ślusarsko-
monterskie). 

124. Spawacz SPÓŁDZIELNIA 
PRODUKCJI I USŁUG 
"ZGODA" WIEPRZ

ul. Pogodna 9, 34-122 
Wieprz, tel.: 600190816

Spawanie elektryczne 
metodą MIG/ MAT.    Praca
na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na pełny etat, 
jednozmianowa w godz. 
6:00- 14:00. Praca w 
akordzie.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym   
nr 600 190 816.

Wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie 
mile widziane, uprawnienia
spawalnicze.

125. Spawacz-monter maszyn BISBRYDEX 
PRODUCENT MASZYN I 
PRAS BURZYŃSKI I 
WSPÓLNICY SPÓŁKA 

ul. Tadeusza Kościuszki 
161b, 34-123 Chocznia, 
tel.: 33 873 03 47

Spawanie elementów 
konstrukcyjnych montaż 
maszyn.    Praca na okres 
próbny z 

wykształcenie nie jest 
istotne, uprawnienia do 
spawania metodą 
TIG(spawanie stali i 
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JAWNA możliwością przedłużenia.
Praca na pełny etat, 
jednozmianowa w godz. 
6:00- 14:00. Kontakt    z 
pracodawcą osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
: 505160576.

aluminium), mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
obsługi elektronarzędzi.

126. Specjalista ds. 
administracyjno- 
kadrowych

Surmiak Mateusz MADE 
OF WOOD GROUP

Świnna Poręba 210, 34-
106 Świnna Poręba

prowadzenie spraw 
kadrowych we współpracy
z biurem rachunkowym, 
sporządzanie 
dokumentacji 
pracowniczej oraz 
wystawianie zaświadczeń 
dla pracowników, 
przygotowywanie i 
wysyłanie wniosków do 
PFRON, pozyskiwanie 
nowych i rozliczanie 
bieżących refundacji    
(kontakt PUP, CECH), 
prowadzenie rekrutacji 
nowych pracowników. 
Praca na jedną zmianę w 
godz. 8:00-16:00. Umowa 
o pracę na okres próbny z
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, 

wykształcenia wyższe (w 
trakcie studiów); kierunek: 
administracja, 
zarządzanie, wymagany 
min. 1 rok doświadczenia 
na stanowisku, dobra 
organizacja pracy, 
skrupulatność, dokładność
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poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 539 103 
001 lub CV przesłać na e-
mail: 
rekrutacja@woodica.pl.

127. Specjalista ds. eksportu Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Obsługiwanie 
międzynarodowych 
klientów z zachowaniem 
najwyższej jakości 
obsługi;
odpowiadanie na 
przychodzące zapytania 
dotyczące cen, 
dostępności i specyfikacji 
produktów; pracowanie z 
korespondencją 
biznesową i 
przygotowywać 
dokumenty sprzedażowe; 
przetwarzanie zamówienia
i współpracować z innymi 
działami w firmie;
budowanie trwałych relacji
z naszymi 
międzynarodowymi 
partnerami / 
dystrybutorami;
odpowiadanie na 
zapytania klientów, w tym 
obsługiwać 

wykształcenie wyższe, 
doświadczenie zawodowe 
2 lata, umiejętność 
analitycznego myślenia, 
wyciągania wniosków oraz
opracowywania 
kreatywnych i 
proaktywnych rozwiązań; 
bardzo dobre zdolności 
komunikacyjne oraz 
interpersonalne; bardzo 
dobra znajomość języka 
angielskiego; mile 
widziana znajomość 
języka rosyjskiego, 
swobodnie posługiwanie 
się narzędziami pakietu 
MS Office, doskonałe 
umiejętności 
interpersonalne oraz 
komunikacyjne, 
podejmujesz działania 
zorientowane na klienta, 
zapewniając mu obsługę 
wysokiej jakości, jesteś 
osobą 
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reklamacje produktów 
oraz udzielanie, ogólnych 
informacji dla 
sprzedawców 
detalicznych i 
konsumentów; 
reprezentowanie firmę na 
międzynarodowych 
wystawach; 
monitorowanie status 
płatności przypisanej 
grupy kontrahentów, 
przygotowywanie 
raportów sprzedażowych; 
wykonywanie tłumaczenia
na potrzeby 
realizowanych zadań. 
Umowa o pracę na czas 
określony. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 8:00-16:00. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 789 809 496,
e-mailowy: 
mariaobrzud@lyson.com.
pl

samodzielną, proaktywną 
oraz twórczą w myśleniu.

128. Specjalista ds. kontroli 
jakości

KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ZIELARSKIE 
"HERBAPOL" W 
KRAKOWIE SPÓŁKA 
AKCYJNA

ul. Łazówka 80, 34-100 
Wadowice

Wykonywanie analiz 
fizykochemicznych 
produktów, obsługa HPLC
i GC. Umowa o pracę na 
czas określony 1 rok z 

Wykształcenie wyższe, 
kierunki: chemiczne/ 
biologiczne, umiejętność 
obsługi HPLC i GC, mile 
widziane 

76/ 100



Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres miejsca pracy w 
formie opisowej

Zakres obowiązków Inne wymagania

możliwością przedłużenia 
na czas nieokreślony. 
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz.: 06:00-14:00.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Łazówka 80, 
34-100 Wadowice, 
telefoniczny: 507 138 957.

doświadczenie w 
laboratorium

129. Specjalista ds. 
optymalizacji produkcji

Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Identyfikacja i 
wyznaczanie obszarów 
oraz wprowadzanie 
projektów związanych z 
ciągłym doskonaleniem i 
usprawnieniami procesów 
produkcyjnych, 
optymalizacja procesów 
produkcyjnych poprzez 
stosowanie narzędzi Lean
(5S), inicjowanie 
rozwiązań 
optymalizacyjnych oraz 
wspieranie pracowników 
we wdrażaniu działań 
naprawczych / 
usprawniających, analiza 
stanowisk pracy, pod 
kątem zwiększenia 

Wykształcenie wyższe, 
zdolności analityczne, 
umiejętność planowania, 
znajomość narzędzi i 
metod badawczych, 
praktyczna znajomość 
programu Excel, 
wymagane doświadczenie 
w obszarze lean min. 2 
lata - związane z 
projektami ciągłego 
doskonalenia w firmie 
produkcyjnej, bardzo 
dobra znajomość metodyki
LEAN w środowisku 
produkcyjnym, bardzo 
dobra znajomość narzędzi 
optymalizacyjnych, bardzo
dobra znajomość narzędzi 
i 
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efektywności i poprawy 
jakości procesów oraz 
obniżenia kosztów 
materiałów, 
opracowywanie raportów /
zestawień, organizacja 
oraz prowadzenie szkoleń
dla pracowników z 
obszaru Lean 
Manufacturing. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony. 
Jednozmianowa w godz. 
6-14. Praca na pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

metod badawczych, dobra,
praktyczna znajomość 
programu Excel, mile 
widziane doświadczenie w
planowaniu produkcji.

130. Specjalista ds. produktów Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Analiza trendów 
rynkowych, potrzeb 
klientów i działań 
konkurencji, rozwijanie 
grup produktowych, 
poszerzanie oferty 
produktowej firmy, analiza 
wyników sprzedażowych, 
branie 

Wykształcenie wyższe, 
umiejętność współpracy, 
otwartość, umiejętność 
bardzo dobrej organizacji 
pracy, min. 2 lata 
doświadczenia na 
podobnym stanowisku, 
zdolność myślenia 
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udziału w ustalaniu 
strategii promocyjnej oraz 
planowanie działań 
wspierających rozwój 
produktu, przygotowanie 
materiałów produktowych,
prowadzenie szkoleń dla 
zespołu sprzedaży i 
partnerów handlowych 
oraz wspieranie ich w 
zakresie sprzedaży 
prowadzonego produktu.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością pracy 
stałej. Jednozmianowa w 
godz. 8-16. Praca na 
pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 789809496 
lub e-mailowym 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

analitycznego i wyciągania
wniosków, samodzielność,
bardzo dobra znajomość 
pakietu MS Office, 
znajomość języka 
angielskiego w stopniu 
komunikatywnym 
(min.B2), znajomość 
branży pszczelarskiej 
będzie dodatkowym 
atutem.

131. Sprzątaczka ETAK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Krakowska 191, 34-
103 Witanowice

Sprzątanie pomieszczeń 
biurowych. Umowa na 
okres próbny na 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca w 

wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy.

79/ 100



Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres miejsca pracy w 
formie opisowej

Zakres obowiązków Inne wymagania

systemie 
jednozmianowym w 
godzinach 7:00- 16:00 na 
pół etat (godziny pracy do 
ustalenia). Kontakt z 
pracodawcą e-mail: 
info@etak.com.pl    oraz 
osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
nr    602 228 870. 

132. sprzątaczka Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 
"PROMYCZEK" Ewa 
Grzybek

Andrychów, 34-120 
Andrychów, tel.: 
532607625

Sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, korytarzy, 
sanitariatów. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00-14:00 na pełny etat. 
Umowa o pracę na czas 
nieokreślony. 
Wynagrodzenie                      
3 010,00 zł brutto 
miesięcznie. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
532 607 625,                           
e-mail: phuinfo@interia.pl.

Wykształcenie 
podstawowe, orzeczenie o
stopniu 
niepełnosprawności, chęć 
do pracy.

133. Sprzedawca KAMAX Katarzyna Gajda Mucharz 309, 34-106 
Mucharz, tel.: 531 738 
383

Sprzedaż towarów, 
obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej. Praca 
również na dziale 
mięsnym. Umowa na 
okres próbny na 3 

wykształcenie nie jest 
istotne, obsługa kasy 
fiskalnej, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie 
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miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie trzyzmianowym 
na pełny etat    w godz. 
6.00-14.00, 8:00-16:00, 
13:00-21:00 (godziny 
pracy do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-106 Mucharz 
309, telefoniczny: 531 738
383.

134. Sprzedawca MIMAR SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bachowice 271, 34-116 
Bachowice, tel.: 
519308551

Obsługa klienta, odbiór i 
ekspozycja towaru. Praca 
dwuzmianowa w 
godzinach 6:00-21:00. 
Praca również w soboty. 
Godziny pracy do 
ustalenia. Praca na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonicznym 519 308 
551.

Wyksztacenie nie jest 
istotne, chęć do pracy, 
możliwość przyuczenia, 
mile widziane orzeczenie   
lekarskie    dla    celów    
sanitarno    
epidemiologicznych.

135. Sprzedawca "ORBITA" S.C. MOLO 
WOJCIECH, KLIMCZAK 
KRZYSZTOF

ul. Rynek 3, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 533 331 886

Obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej, rozkładanie
towaru na półkach. 
Umowa na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, mile 
widziane doświadczenie w
zawodzie, 
komunikatywność, 
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dwuzmianowym na pełny 
etat w godzinach 6:00-
14:00, 14:00-22:00. 
Wynagrodzenie brutto: 
3010,00 zł + premia 
600,00 zł miesięcznie. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 533 331 886,
e-
mailowy:p.ekmann@shak
egroup.pl

chęć do pracy.

136. Sprzedawca "ORBITA" S.C. MOLO 
WOJCIECH, KLIMCZAK 
KRZYSZTOF

ul. Zamkowa 13, 32-050 
Skawina, tel.: 533 331 886

Obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej, rozkładanie
towaru na półkach. 
Umowa na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
dwuzmianowym na pełny 
etat w godzinach 6:00-
14:00, 14:00-22:00. 
Wynagrodzenie brutto: 
3010,00 zł + premia 
600,00 zł miesięcznie. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 533 331 886 
e-
mailowy:p.ekmann@shak
egroup.pl

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, 
komunikatywność, chęć do
pracy.

137. Sprzedawca Zacharski Paweł Sklep 
"Mini Max"

Brody 265, 34-130 Brody Obsługa klienta w sklepie 
spożywczo-
przemysłowym. Praca na 
dwie zmiany w 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziana umiejętność 
obsługi komputera, 
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godz. 6:00-22:00, również 
w weekendy. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie 3500,00 zł
brutto miesięcznie. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Brody 265, 34-
130 Brody, telefoniczny: 
504 117 900.

mile widziana umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, mile
widziane doświadczenie w
handlu.

138. Sprzedawca Tadeusz PIELA - Zakład 
Wielobranżowy "SKAWA"

ul. Stadionowa 11, 34-115 
Ryczów

Obsługa klienta w sklepie 
ogólnospożywczym sieci 
ABC.
Praca na dwie zmiany w 
godz. 06.00-14.00 lub 
13.00-21.00. Umowa na 
okres próbny                  3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą: 
osobisty: ul. Żwirki i 
Wigury 8, 32-640 Zator, 
telefoniczny:                    508
370 708, lub CV na adres 
email: kpskawa@op.pl.

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy w 
tym zawodzie.

139. Sprzedawca Świetlik Ryszard ul. Wspólna 9, 34-100 
Tomice

Obsługa klientów w 
sklepie spożywczym zza 
lady.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy
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przedłużenia na dwie 
zmiany w godz. 6:00-14-
00-22:00, na pełny etat. 
Możliwość zatrudnienia na
3/4 etatu. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty telefoniczny: 505 
599 307.

140. Sprzedawca SKLEP SPOŻYWCZO 
PRZEMYSŁOWY ZOFIA 
KUREK

Wysoka 239, 34-105 
Wysoka, tel.: 33 873 76 
90, 667 969 848

Obsługa klienta w sklepie 
spożywczym. Praca od 
poniedziałku do soboty na
dwie zmiany w godz. 5.00-
22.00 na pełny etat. 
Istnieje możliwość pracy 
również na 1/2 etatu. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 33 873 76 90
lub 667 969 848

Wykształcenie nieistotne, 
wymagane doświadczenie 
w zawodzie sprzedawca 
min. 1 rok, książeczka 
sanepidowska lub 
możliwość jej wyrobienia, 
chęć do pracy

141. Sprzedawca BŁAŻEJ GAŁOSZ 1. 
PPHU "BINGO" 2.GAMAR

ul. Beskidzka 106, 34-122 
Wieprz, tel.: 500 263 498

Sprzedaż, obsługa kasy 
fiskalnej, odbiór towaru. 
Praca na umowę o pracę, 
na okres próbny 3 m-cy z 
możliwością przedłużenia,
pełny etat, 2 zmiany w 
godz. 5:30- 13:00, 13:00-
20:00.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty ul. Beskidzka 

Wykształcenie bez 
znaczenia, mile widziane 
zawodowe, umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, 
dyspozycyjność, 
komunikatywność
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106, 34-122 Wieprz 
poprzedzony 
telefonicznym 500 263 
498.

142. Sprzedawca Natalia Kucia ul. Zatorska 2, 34-100 
Wadowice

Sprzedaż towarów, 
obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej, dbanie o 
towar, dbanie o    porządek
na stanowisku pracy - 
praca w sklepie sieci 
ŻABKA.    Umowa na 
okres próbny                na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
na pełny etat    w godz. 6 -
23 (godziny pracy do 
ustalenia, zgodnie z 
grafikiem).Praca również 
w soboty.    Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 
Wadowice, ul. Zatorska 2 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym:606 795 
083.

wykształcenie nie jest 
istotne, legitymacja 
sanepidowska, chęc do 
pracy, punktualność, 
dyspozycyjność, 
komunikatywna znajomość
języka polskiego

143. Stolarz Zakład Stolarski 
Budowlano-Meblowy 
"ZBYDREW", Usługi 
Transportowe "ZK-
TRANS"ZBIGNIEW 
ŁACEK

ul. Podstawie 2, 34-100 
Tomice, tel.: 509 039 828

Wykonywanie prac przy 
produkcji drzwi 
(wewnętrznych i 
zewnętrznych). Praca na 
maszynach stolarskich, 
dźwiganie pow. 12kg. 
Praca na    

Wykształcenie nie jest 
istotne, 1rok 
doświadczenia, 
umiejętność obsługi 
narzędzi, maszyn 
stolarskich . 
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okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy w godzinach 7-15    
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 602 229 732.

144. Stolarz Filuś Marian Stolarstwo 
Meblowe,Tapicerstwo

Brody 202, 34-130 Brody, 
tel.: 695 727 412, 781 727
412

Prace przy produkcji ram i
stelaży stolarskich. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 8:00 - 16:00. 
Wysokość wynagrodzenia 
3010,00 zł + premia 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
130 Brody 202, 
telefoniczny: 695 727 412,
781 727 412.

wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie.

145. Stolarz MP MAREK PAWŁOWSKI
MEBLE NA WYMIAR

ul. Kolejowa 13, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 531 289 221

Produkcja i montaż mebli. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
obsługi maszyn 
stolarskich, wymagane 
prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie w
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pełny etat w godz. 7:00 - 
15:00. Wysokość 
wynagrodzenia od 
3010,00 zł do 4 000,00 zł 
(wynagrodzenie 
uzależnione od 
doświadczenia i 
umiejętności kandydata). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, ul 
Kolejowa 13, telefoniczny:
531 289 221

zawodzie, możliwość 
przyuczenia, chęć do 
pracy.

146. Stolarz TAPICERSTWO-
STOLARSTWO 
ZBIGNIEW ZAWIŁA

Klecza Dolna 89a, 34-124 
Klecza Dolna, tel.: 602 
479 174

Produkcja i montaż mebli. 
(możliwość 
przyuczenia).Wysokość 
wynagrodzenia do 
uzgodnienia. Praca od 
poniedziałku do piątku od 
godz. 7:00-15:00. Umowa 
o pracę na okres próbny z
możliwością przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą: 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
602 479 174.

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, mile 
widziana umiejętność 
montażu mebli 
( możliwość przyuczenia).

147. Stolarz F.H.U. ASMAR Łukasz 
Marczyński

ul. Tkacka 106, 34-120 
Andrychów, tel.: 668 380 
860

Budowanie saun. Umowa 
o pracę na okres próbny 1
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, 
wymagane doświadczenie 
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systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00. 
Wynagrodzenie brutto od 
4000,00 zł do 7 000,00 zł 
uzależnione od 
doświadczenia i 
umiejętności kandydata. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 668 380 
860, e-mailowym: 
lukasz@asmar.info.pl 

zawodowe jako stolarz, 
chęć do pracy.

148. Stolarz - montażysta Grabowski Jan Zakład 
Stolarski

Gołuchowice 96, 32-052 
Gołuchowice, tel.: 608 419
119, 602 701 104

Produkcja i montaż mebli 
kuchennych.
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę (w godz. od 
7:00-
15:00 ).Wynagrodzenie od
3010 zł do 5000 
(uzależnione od 
umiejętności i 
doświadczenia).    Kontakt 
z pracodawcą osobisty, 
telefoniczny: 608 419 119, 
602 701 104.

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie stolarza, mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B

149. Szewc PPH Marcin Kucharczyk Leńcze 228, 34-142 
Leńcze, tel.: 514 861 613

Ćwiekowanie oraz klejenie
podeszew. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 

wykształcenie nie jest 
istotne, min. 1 rok 
doświadczenia w 
zawodzie, umiejętność 
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miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach 7:00 - 
15:00. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
142 Leńcze 228, po 
wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym: 514 861 
613.

ćwiekowania i klejenia 
podeszew, chęć do pracy, 
rzetelność, uczciwość, 
dokładność.

150. Szwaczka Leszek Przewoźniak ul. Batorego 33B, 34-120 
Andrychów, tel.: 33 875 14
99

Szycie na maszynach 
szwalniczych. Szycie 
bielizny stołowej, 
pościelowej oraz odzieży 
roboczej.Praca w ramach 
umowy zlecenie na czas 
określony 1 rok. Praca w 
akordzie,
w godz. 7:00-15:00, (ok. 
40 h tygodniowo). Kontakt
z pracodawcą: osobisty po
wcześnieszym 
uzgodnieniu tel: 33 875 14
99 

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagana 
umiejętność szycia na 
maszynach szwalniczych, 
mile widzina obsługa 
maszyn guzikarka, 
napownica.

151. Szwaczka maszynowa OLEKSY Spółka Jawna 
Paweł i Witold Oleksy

Stanisław Dolny 274, 34-
130 Stanisław Dolny

Szycie na    maszynie. 
Praca na pełny etat w 
godzinach 6:00-14:00. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 

wykształcenie nieistotne, 
chęć do pracy, możliwość 
przyuczenia.
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Stanisław Dolny 274 oraz 
osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym
502 977 599.

152. Ślusarz - spawacz 1. Piotr Stec Firma 
Produkcyjno - Handlowo - 
Usługowa "SPECSTAL". 
2. Sklep Wielobranżowy 
"Żaczek"

ul. Twierdza 7, 34-122 
Wieprz

Prace ślusarskie 
(obróbka, cięcie, gięcie) i 
spawanie. Umowa na 
okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00, 
Wynagrodzenie brutto: 
3010,00 zł + premia 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
608 735 018

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
uprawnienia do spawania 
metodą MAG, możliwość 
przyuczenia.

153. Ślusarz/ mechanik Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

ul. Krakowska 80, 34-114 
Brzeźnica, tel.: 33 879 20 
12

Mechanika 
samochodowa, prace 
ślusarskie. Praca 
jednozmianowa 7-15, 
umowa na okres próbny    
z możliwością 
przedłużenia. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony telefonem 
lub emailem: 338792012, 
rekrutacja@mbjezyk.pl

Wykształcenie nieistotne, 
wymagane prawo jazdy 
kat.B, mile widziane 
doświadczenie na 
stanowisku, wymagane 
umiejętności spawania 
elektrycznego oraz 
naprawy pojazdów 
samochodowych

154. Ślusarz narzędziowy PLAFOR sp. z o.o. ul. Tradycyjna 12, 43- Wykonywanie i Wykształcenie min. 
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356 Kobiernice, tel.: 33 
875 57 87

regeneracja form 
wtryskowych. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na umowę 
na czas określony, 
dwuzmianowa w 
godzinach 6:00-
14:00;14:00-22:00
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
338755787.

zawodowe w kierunku 
ślusarz lub doświadczenie 
jako ślusarz, umiejętność 
czytania rysunku 
technicznego, 
polerowania, mile widziana
znajomość obsługi CNC.

155. Ślusarz remontowo-
montażowy

FABRYKA PAPIERU I 
TEKTURY BESKIDY 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chopina 1, 34-100 
Wadowice

Prace naprawczo-
konserwatorskie urządzeń
mechanicznych przemysłu
papierniczego. 
Umowa na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat    w godz. 6.00-14.00. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 501 421 598,
e-mailowy: 
rekrutacja@paper.com.pl 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane staż 
pracy na stanowisku 
ślusarz lub pokrewnym

156. Tapicer TAPICERSTWO- Klecza Dolna 89a, 34- Produkcja mebli Wykształcenie nie jest 
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STOLARSTWO 
ZBIGNIEW ZAWIŁA

124 Klecza Dolna, tel.: 
602 479 174

tapicerowanych. 
Możliwość przyuczenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w 
godzinach od 7:00 do 
15:00. Umowa na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Wysokość 
wynagrodzenia od 3 
010,00 zł do 4 500,00 zł 
uzależniona od 
umiejętności i 
doświadczenia kandydata.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
89a, 34-124 Klecza Dolna,
telefoniczny: 602 479 174.

istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, możliwość 
przyuczenia, chęć do 
pracy.

157. Tapicer BRW COMFORT 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Krakowska 83L, 34-
120 Andrychów

Tapicerowanie zgodnie z 
określoną metodyką 
różnorodnego 
asortymentu (fotele, pufy, 
sofy, narożniki, łóżka itp.). 
Dbałość o jakość 
wykonywanych 
produktów. Efektywna 
realizacja zadań. 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.
Praca na pełny etat, na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia,
jedna 

Wykształcenie nieistotne, 
mile widziana    
umiejętność obijania i 
wyklejania mebli 
tapicerowanych, zdolności 
manualne, możliwość 
przyuczenia.
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zmiana 5:50 - 13:50
Kontakt z pracodawcą 
osobisty 34-120 
Andrychów, ul. Krakowska
83L,poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
668 236 617 lub CV na 
adres: 
rekrutacja@brwsa.pl.

158. Tapicer meblowy Grzegorz Smagło 
Tapicerstwo

Wysoka 33, 34-105 
Wysoka, tel.: 503-658-858

Tapicerowanie mebli, 
paneli, sof. 
Przygotowywanie 
elementów do 
tapicerowania. Dbanie o 
porządek na stanowisku 
pracy.Umowa o pracę na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godzinach od 7:00 do 
15:00.Wynagrodzenie 4 
000,00-4 500,00 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
503 658 858.

Wykształcenie nieistotne, 
możliwość przyuczenia do 
zawodu, chęć do pracy, 
dbanie o porządek pracy.

159. Tynkarz "SYSTEM" - WIERCIMAK 
DARIUSZ

ul. Praca na terenie woj. 
małopolskiego, 34-122 
Wieprz, tel.: 531 561 838

Nakładanie tynku. Praca 
na terenie województwa 
małopolskiego.
Umowa o pracę na 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
prawo jazdy kat.B, 
komunikatywność, chęć do
pracy.
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okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na pełny etat, jedna
zmiana w godz. 7:00-
15:00. Dowóz na miejsce 
pracy z siedziby firmy 
zapewniony przez 
pracodawcę.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty pod adresem: ul. 
Nidecka 48, 34-122 
Wieprz, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
531 561 838.

160. Tynkarz Usługi Remontowo-
Budowlane Tomasz Cygan

ul. Województwo 
małopolskie 69, 34-108 
Frydrychowice, tel.: 609 
907 982

Wykonywanie tynków. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę na pełny 
etat w godz. 7:00-15:00 
na terenie województwa 
małopolskiego. Wysokość 
wynagrodzenia od 4 
000,00 zł do 6 000,00 zł 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
609 907 982.

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
tynkowania, chęć do pracy.

161. Wychowawca Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza

ul. Dworska 9, 34-100 
Radocza

Praca wychowawcza 
całodobowa opieka i 

wykształcenie wyższe, 
kierunek/specjalność: 
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wychowanie dzieci    
przebywających w 
Placówce Placówka 
całodobowa - praca w 
systemie trzyzmianowym 
godziny pracy do 
uzgodnienia. Umowa na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Praca na cały etat 
wynagrodzenie      3100,00
zł brutto. Kontakt z 
pracodawca 
telefoniczny :33 876 14 
66, e-mail : 
zpowradocza@poczta.fm, 
osobiście po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu 
telefonicznym.

pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, 
praca socjalna, nauka o 
rodzinie lub na dowolnym 
kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi 
w zakresie pedagogiki, 
psychologi nauk o rodzinie
lub resocjalizacji; wysoka 
kultura osobista, 
wrażliwość    obsługa 
urządzeń biurowych.

162. Wychowawca Małopolska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych 
Hufców Pracy z siedzibą 
w Krakowie

ul. Krakowska 12, 34-143 
Lanckorona

Praca z młodzieżą, 
kontakt z rodzicami i 
pedagogami. Realizacja 
programu opiekuńczo-
wychowawczego, 
prowadzenie zajęć 
wychowawczych i 
wyrównawczych, 
kompletowanie 
dokumentacji 
uczestników. 
Współopracowanie planu 
pracy 

Wykształcenie wyższe 
pedagogiczne; kierunek: 
pedagogika opiekuńczo- 
wychowawcza, 
resocjalizacja itp., mile 
widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku, 
umiejętność pracy z 
młodzieżą, 
komunikatywność.
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dydaktyczno-
wychowawczej i 
opiekuńczej oraz 
dokładna znajomość ujętej
w nim problematyki, 
prowadzenie dzienników 
zajęć wychowawczych, 
dokumentacji dotyczących
planowania i 
dokumentowania 
przeprowadzonych zajęć.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, w 
równoważnym systemie 
czasu pracy. 
CV przesłać na adres e-
mail: 
kadry.malopolska@ohp.pl.
Kontakt osobisty po 
uprzednim kontakcie e-
mailowym.

163. Wychowawca/Opiekun Stowarzyszenie 
Mieszkańców "Dolany Na 
Ludowo i Sportowo"

Stanisław Dolny 496, 34-
130 Stanisław Dolny, tel.: 
606 656 798, 602 125 690

1) prowadzenie zajęć z 
grupą,
2) sprawowanie opieki 
nad procesem 
wychowania dzieci w 
Placówce,
3) ponoszenie 
odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo dzieci w 
pomieszczeniach, 

1) wykształcenie wyższe:
 na kierunku pedagogika, 
pedagogika specjalna, 
psychologia, socjologia, 
praca socjalna, nauki o 
rodzinie lub
na innym kierunku, 
którego program 
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podczas zabaw 
ruchowych na zewnątrz 
budynku oraz podczas 
innych imprez na 
zewnątrz,
4) prowadzenie 
dokumentacji dziecka,
5) opracowywanie przy 
udziale dziecka 
indywidualnego planu 
pracy w porozumieniu z 
psychologiem, 
pedagogiem, 
wychowawcą, 
pracownikiem socjalnym, 
a także innymi 
specjalistami.
Indywidualny plan pracy 
uwzględnia działania 
krótkoterminowe, 
długoterminowe, jest 
modyfikowany w 
zależności od 
zmieniającej się sytuacji 
dziecka, nie rzadziej niż 
co pół roku.
6) opracowanie 
miesięcznego planu pracy
wychowawczej,
7) prowadzenie dziennika 
zajęć,
8) prowadzenie pracy 
wychowawczej z 
dzieckiem,

obejmuje resocjalizację, 
pracę socjalną, 
pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą lub
 na dowolnym kierunku, 
uzupełnione studiami 
podyplomowymi w 
zakresie psychologii, 
pedagogiki, nauk o 
rodzinie, resocjalizacji lub 
kursem kwalifikacyjnym z 
zakresu pedagogiki 
opiekuńczo-
wychowawczej,
2) osoba nie jest i nie była 
pozbawiona władzy 
rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie jest jej 
ograniczona ani 
zawieszona;
3) osoba wypełnia 
obowiązek alimentacyjny - 
w przypadku gdy taki 
obowiązek w stosunku do 
niej wynika z tytułu 
egzekucyjnego;.

Wymagania dodatkowe:
1. Osoba ubiegająca się 
na stanowisko 
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9) organizowanie zajęć 
tematycznych,
10) czuwanie nad 
realizowaniem przez 
dzieci obowiązków 
szkolnych,
11) współpraca ze szkołą -
wychowawcami, 
pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, kuratorem, 
pracownikiem socjalnym, 
rodzicami lub opiekunami 
dziecka,
12) informowanie 
rodziców i opiekunów 
dziecka o jego postępach i
trudnościach,
13) udział w zespołach do 
spraw okresowej oceny 
sytuacji dziecka.
Konieczność 
przemieszczania się po 
terenie Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska w ramach 
wykonywanych zadań z 
uczestnikami (wyjścia na 
spacery, zajęcia w terenie 
itp.). Ponadto w ramach 
organizowanych 
wycieczek wyjazdy poza 
teren Gminy.

wychowawcy powinna 
posiadać wiedzę na temat 
zasad funkcjonowania 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
posiadać umiejętność 
komunikowania się w 
pracy i w zespole.
2. Znajomość przepisów:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu 
rodziny i pieczy 
zastępczej.
- Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 grudnia 2014 r. 
w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej.
3. Predyspozycje: 
odpowiedzialność, 
komunikatywność, 
cierpliwość, kreatywność, 
dobra organizacja pracy, 
zdolność do pracy w 
sytuacjach kryzysowych i 
konfliktowych, stabilność 
emocjonalna.
4. Mile widziane 
doświadczenie w pracy 
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Praca od poniedziałku do 
piątku, w godzinach: 
12:00-20:00. W 
wyjątkowych sytuacjach 
może się zdarzyć praca w 
dni wolne. 
Kontakt z pracodawcą: 
osobisty lub telefoniczny: 
606 656 798 (Pani Słowik 
Agnieszka), 602 125 690 
(Pani Pacut Ewa), CV na 
e-mail: 
pwddolany@gmail.com

z dziećmi.

164. Zastępca Kierownika 
Sklepu

FIRMA HANDLOWO - 
USŁUGOWA TOMASZ 
BĘTKOWSKI

Barwałd Górny 310A, 34-
130 Barwałd Górny

Wsparcie Kierownika 
Sklepu w zarządzaniu, 
wspieraniu i motywowaniu
całego zespołu do 
osiągania założonych 
celów sprzedażowych. 
Sprzedaż maszyn i 
urządzeń ogrodniczych. 
Zapewnienie najwyżej 
obsługi klienta.
Praca na czas 
nieokreślony, na pełny 
etat, jednozmianowa w 
godz. 8-16.
Kontakt osobisty Barwałd 
Górny 310A, 34-130 
Barwałd Górny 

Wykształcenie min. 
średnie, mile widziane 
doświadczenie w branży 
ogrodniczej, umiejętność 
nawiązywania trwałych 
relacji z klientami i 
przekładania ich na 
sprzedaż, umiejętność 
obsługi komputera - pakiet
MS Office, umiejętność 
dobrej organizacji pracy.
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poprzedzony e-mailem 
letochasebastian@betkow
ski.pl .
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