
ZNAK SPRAWY CAZ.U-0753-38/JOK/23
OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP WADOWICE
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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. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
w godz. 6:00-14:00 na 
pełny etat. Wynagrodzenie
miesięczne: od 3 500,00 zł
brutto + dodatek stażowy 
(do ustalenia). Kontakt 
osobisty: ul. Łazówka 80, 
34-100 Wadowice, 
telefoniczny: 507 138 957 
(kontakty w godzinach: 
06:00-14:00), e-mailowy: 
wadowice.k@herbapol.kra
kow.pl

wykształcenie nie jest 
istotne, książeczka 
sanepidowska, mile 
widziana obsługa wózka 
widłowego, możliwość 
dźwigania powyżej 20kg.

2. Brukarz DANIEL PAWLIK FIRMA 
BUDOWLANA GEJZER

ul. Województwo 
małopolskie i śląskie, 34-
100 Wadowice, tel.: 
792016210

Układanie galanterii 
betonowej 
(obrzeży,palisad,krawężnik
ów) oraz innych prac 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
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związanych z 
nawierzchnią. Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego 
w godzinach od 7:00 do 
15:00. Możliwość 
zakwaterowania pod 
adresem firmy lub 
wykonywaniej pracy, 
dowóz do pracy od 
siedziby firmy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
792 016 210

pracy, punktualność, 
solidność

3. Doradca do spraw rynku 
nieruchomości

Mokwa Bogusław 
CAPITAL INVEST

ul. Krakowska 76a, 34-120
Andrychów

Pozyskiwanie umów 
pośrednictwa, obsługa 
klientów, aktualizowanie 
bazy ofert, prezentacja 
nieruchomości. Praca 
jednozmianowa na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia, 
w godz.: 09:00-17:00. 
Wynagrodzenie 
uzależnione od 
zaangażowania i efektów 
pracy. System    czasowo-
prowizyjnyod 3490,00zł do
10 000,00 zł. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony kontaktem e-
mail.: 

Wykształcenie min. 
średnie, doświadczenia w 
handlu oraz w obrocie 
nieruchomościami ( min 1 
rok) , prawo jazdy kat. B., 
komunikatywność, wysoka
kultura osobista.
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biuro@capital-invest.pl .

4. Elektromechanik/elektryk/
elektronik

"WADRAS" SPÓŁKA 
JAWNA RYSZARD 
POTEMPA, PAWEŁ 
KOZIOŁ

ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego i 
całej Polski, 34-120 
Andrychów

Serwis agregatów 
prądotwórczych. 
Wynagrodzenie 4000,00 
brutto/ miesięcznie. Praca 
jednozmianowa w 
godzinach 8:00-16:00, 
możliwość pracy w 
delegacji na terenie całej 
Polski. Umowa na okres 
próbny 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Kontakt osobisty ul. 
Beskidzka 7, 34-120 
Andrychów, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
601676480. 

Wykształcenie minimum 
zasadnicze zawodowe 
kierunek: elektryk, 
elektromechanik, mile 
widziane uprawnienia SEP
E1 i D1,mile widziany staż 
pracy na stanowisku, 
konieczne prawo jazdy 
kat. B.

5. Elektryk Instalatorstwo Elektryczne 
STANISŁAW ŻUREK

ul. Powiat wadowicki, 34-
103 Babica, tel.: 602 711 
718

Wykonywanie instalacji 
elektrycznych. Umowa na 
czas określony na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
6:30-14:30. 
Wynagrodzenie brutto od 4
500,00 zł do 5 000,00 zł. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-103 Babica 
134B, telefoniczny: 602 
711 

wykształcenie zawodowe 
lub średnie, mile widziane 
elektryczne, znajomość 
branży elektrycznej - 
instalacji elektrycznych, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie elektryk, mile 
widziane uprawnienia SEP
(możliwość przyuczenia).
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718
6. Elektryk/elektronik Systemy 

Grzewcze"BADAN" 
Mirosław Badan

ul. Praca na terenie woj. 
małopolskiego i śląskiego, 
34-120 Roczyny

Wykonywanie okablowania
pomp ciepła, kotłów CO, 
central wentylacyjnych, 
serwis kotłów 
grzewczych.Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego. 
Dowóz na miejsce prac 
zapewniony przez 
pracodawcę. Praca 
jednozmianowa w godz.8-
16 na okres próbny 3 m-ce
z możliwością 
przedłużenia. Kontakt 
osobisty, telefoniczny 
605259095.

Wykształcenie min. 
zawodowe, doświadczenie
min. 1 rok, prawo jazdy 
kat. B, uprawnienia SEP 
mile widziane.

7. Kasjer-sprzedawca DINO POLSKA SA ul. Leńcze 175A, 34-142 
Leńcze

Obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa działu mięsnego, 
dbanie o porządek na sali 
sprzedaży, dbanie o 
ekspozycję towarów.    
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
dwuzmianowym w godz. 
5:30-23:00 na pełny etat. 
Miejsce pracy: Leńcze 
175A, 34-142 Leńcze. 
Kontakt 

Wykształcenie min. 
podstawowe.
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z pracodawcą telefoniczny
785 297 120.

8. Kierowca kat. C+E "ANDREMAX" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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. Praca w 
godz.6:00-22:00 zgodnie z
czasem pracy kierowcy.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty 34-120 
Andrychów, ul. 
Słowackiego 4B 
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.

9. 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 na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Wynagrodzenie 3500,00 zł
brutto    

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, możliwość 
przyuczenia
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uzależniona od 
umiejętności kandydata). 
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-14:00 
lub 7:00-15:00 (godziny 
pracy do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 509 570 122.

10. Krawiec/Krawcowa F.P.H.U. ART-MEB 
ŁUKASZ KLIMOWSKI

ul. Leśnica 93, 34-145 
Leśnica, tel.: 502 055 832

Szycie elementów z 
ekoskóry i z innych 
materiałów. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 01.02.2023 r. do 
31.01.2024 r. z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
06.00-14.00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 502 055 832.

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie w 
zawodzie min. 1 rok.

11. Krawiec/krojczy TAPICERSTWO    Rafał 
Stanuch

ul. Stolarska 19a, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 606 814 486

Szycie tapicerki i krojenie 
tkanin. Umowa o pracę na 
czas nieokreślony. Praca 
w systemie 
jednozmianowym w godz. 
8:00-16:00 na pełny etat. 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność szycia
i krojenia, mile widziane 
doświadczenie.
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Wynagrodzenie 
miesięczne od 3490,00 zł 
do 4 490,00 zł brutto - 
uzależnione od 
doświadczenia i 
umiejętności kandydata. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Stolarska 
19A, 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, 
telefoniczny: 606 814 486

12. Kucharz Przedszkole Niepubliczne 
Sióstr Nazaretanek w 
Kalwarii Zebrzydowskiej

al. Jana Pawła II 20, 34-
130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 
0338766486

Przygotowanie i 
wydawanie posiłków oraz 
czynności porządkowe na 
stanowisku pracy. Umowa 
o pracę na czas określony.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenia 
miesięczne brutto od 3 
490,00 zł - do ustalenia. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: al. Jana Pawła II 
20, 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, 
telefoniczny: 338766486, 
e-mailowy: 
kancelaria@nazaretanki-
kalwaria.pl

wykształcenie min. 
zawodowe, kierunek: 
kucharz, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
przygotowania i 
wydawania posiłków.

7/ 42



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

Zakres obowiązków Inne wymagania

13. Kucharz ZESPÓŁ SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH W 
TARGANICACH

ul. Beskidzka 46, 34-120 
Targanice, tel.: 338751224

Przygotowywanie posiłków
w stołówce szkolnej. 
Umowa o pracę na 
zastępstwo. Praca w 
systemie jednozmianowym
w godzinach 06:00 - 14:00
na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 33 
875 12 24.

Wykształcenie min. 
zasadnicze zawodowe 
kierunkowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zawodzie,
książeczka Sanepid, chęć 
do pracy.

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

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

Malowanie drzwi 
(wewnętrznych i 
zewnętrznych) metodą 
natryskową. Praca na    
okres próbny z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy w godzinach 7:00 -
15:00.    Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
602 229 732.

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

15. LAKIERNIK WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH

FUH ANSAL-BIS S.C. ul. Stefana Batorego 11, 
34-120 Andrychów

Odnowa powłoki 
lakiernicza    w wózkach 
widłowych.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z mozliwością 
przedłużenia na czas 
nieokreślony, na pełny 
etat, jednozmianowa w 
godz. 7-15.

Wykształcenie min. 
zawodowe.
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Kontakt osobisty, 
telefoniczny 338751088, 
e-mail ansal@ansal.pl .

16. Logistyk SMOLBET JAN 
KOSYCARZ

ul. Krakowska 70, 34-103 
Witanowice, tel.: 607 943 
133

Prowadzenie floty na 
terenie Europy. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
w godz. 7:00-15:00 na 
pełny etat. Wynagrodzenie
brutto od 4 500,00 zł brutto
miesięcznie. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony 
telefonicznym: 607 943 
133.

wykształcenie min. 
średnie, mile widziane 
wykształcenie wyższe, 
doświadczenie w 
zawodzie min. 5 lat, biegła
znajomość języka 
angielskiego, mile 
widziana znajomość 
języka włoskiego i 
niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym.

17. Majster budowy OGRO-DOM Jan Huber os. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego i    
bielskiego, 34-100 
Wadowice, tel.: 514 916 
534

Nadzór nad pracami 
budowlanymi. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
7:00-16:00 (godziny praca 
do ustalenia). 
Wynagrodzenie netto: 
40,00 zł/h netto. 
Pracodawca zapewnia 
dojazd z siedziby firmy 

wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie w 
pracach budowlanych i 
kierowaniu pracami 
budowlanymi, umiejętność
czytania projektów/planów,
prawo jazdy kat. B, 
smodzielność w 
podejmowaniu decyzji.
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do miejsca pracy. Kontakt 
z pracodawcą 
telefoniczny: 514 916 534.

18. Mechanik pojazdów 
samochodowych

"MEDICAR" MECHANIKA 
I DIAGNOSTYKA 
POJAZDOWA 
WALDEMAR MICHALSKI

Barwałd Średni bn m. 
BAZA SKR, 34-124 
Barwałd Średni

Naprawa pojazdów 
samochodowych. Umowa 
o pracę na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenie brutto od 4
000,00 zł do 6 000,00 zł 
brutto miesięcznie. 
Kontakt telefonicznym: 
602 805 645.

Wykształcenie min. 
zawodowe, doświadczenie
w zawodzie, umiejętność 
naprawy i montażu 
instalacji gazowych, chęć 
do pracy, dokładność.

19. Mechanik pojazdów 
samochodowych

SMOLBET JAN 
KOSYCARZ

ul. Krakowska 70, 34-103 
Witanowice, tel.: 607 943 
133

Naprawa pojazdów 
samochodowych. Umowa 
o pracę na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenie brutto od 
4000,00 zł brutto 
miesięcznie. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony 
telefonicznym: 607 943 

wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
osoby z wykształceniem 
średnim, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
naprawy samochodów 
oraz obsługi komputera.
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133.
20. Mechanik wózków 

widłowych
FUH ANSAL-BIS S.C. ul. Stefana Batorego 11, 

34-120 Andrychów
Przeglądy i naprawy    w 
wózkach widłowych, 
regeneracja podzespołów, 
diagnozowanie stanu 
technicznego maszyn i 
urządzeń.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z mozliwością 
przedłużenia na czas 
nieokreślony, na pełny 
etat, jednozmianowa w 
godz. 7-15.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 338751088, 
e-mail ansal@ansal.pl .

Wyksztalcenie min. 
zawodowe.

21. Montażysta okien, rolet i 
bram

Firma Handlowo Usługowa
"STYL" Alina Środa, 
Krystian Środa Spółka 
Cywilna

ul. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego, 32-600 
Oświęcim

Montaż okien, rolet i bram.
Praca na jedną zmianę w 
godz. 7.00-15.00. Umowa 
o pracę na okres próbny. 
Praca na terenie woj. 
Małopolskiego, 
pracodawca zapewnia 
dojazd z siedziby do 
miejsca wykonywania 
pracy. Wynagrodzenie    
3500,00 zł do 7500,00 zł 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą tel. :692 269 
443,    osobisty; ul. 
Pogodna 39, 34-122 
Gierałtowiczki lub CV 
przesłać na adres e-

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
mile widziane 
doświadczenie przy 
montażu
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mail: 
krystian.sroda@gmail.com

22. Monter instalacji i 
urządzeń sanitarnych

MARCIN 
PERNAL.PERINSTAL-
MARCIN PERNAL

ul. Powiat wadowicki i 
okolice Krakowa, 34-113 
Paszkówka, tel.: 
512209968

Montaż instalacji wodno-
kanalizacyjnych i 
gazowych. Umowa o 
pracę na okres próbny z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 7:00-17:00 
(godziny pracy do 
ustalenia) na terenie 
powiatu wadowickiego i    
okolice Krakowa. Kontakt 
z pracodawcą 
telefoniczny: 512 209 968.

wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
umiejętność montażu 
instalacji wodno-
kanalizacyjnych i 
gazowych, możliwość 
przyuczenia do zawodu.

23. Monter instalacji 
sanitarnych/Hydraulik

"Elektroman" Pęcak 
Spółka Jawna

ul. Praca na terenie 
woj.małopolskiego i 
śląskiego, 34-120 
Andrychów

Wykonywanie instalacji 
sanitarnych, wentylacji i 
klimatyzacji. Umowa na 
okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 lub 8:00-16:00 
do ustalenia. Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego oraz 
śląskiego.Wynagrodzenie 
od    4 000,00 do 7 000,00 
brutto (uzależnione    od 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
chęć do pracy, mile 
widziane doświadczenie, 
możliwość przyuczenia 
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umiejętności). Pracodawca
zapewnia dojazd z 
siedziby firmy na miejsce 
zlecenia. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 505 193 
080.

24. monter sieci wodno-
kanalizacyjnych 
zewnętrznej

DANIEL PAWLIK FIRMA 
BUDOWLANA GEJZER

ul. Województwo 
małopolskie i śląskie, 34-
100 Wadowice, tel.: 
792016210

Montaż prefabrykatów 
kanalizacyjnych oraz 
elelmentów 
wodociągowych. Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego 
w godzinach od 7:00 do 
15:00. Możliwość 
zakwaterowania pod 
adresem firmy lub 
wykonywaniej pracy, 
dowóz do pracy od 
siedziby firmy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
792 016 210

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, możliwośc
przyuczenia do zawodu, 
chęć do pracy, 
punktualność, solidność

25. Nauczyciel biologii Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
0,5 h tygodniowo

Wykształcenie wyższe, 
minimum licencjat, 
kierune; biologia z 
przygotowaniem 
pedagogicznym.
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( do uzgodnienia). 
Wysokość wynagrodzenia 
40,00 zł/h brutto. Kontakt z
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

26. Nauczyciel chemii Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
0,5 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
chemia.

27. Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana Pawła
II

Mucharz 238, 34-106 
Mucharz, tel.: 876 13 52

Nauczanie dzieci w kl. I-III.
Umowa o pracę na 
zastępstwo, od 01.02.2023
r. do 30.06.2023 r. , pełny 
etat.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
33 876 13 52

Wykształcenie wyższe (w 
tym licencjat), kierunek: 
edukacja wczesnoszkolna,
min. 3 lata doświadczenia 
w zawodzie. 
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28. Nauczyciel fizyki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
0,5 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

Wykształcenie wyższe, 
minimum licencjat, 
kierunek: fizyka z 
przygotowaniem 
pedagogicznym.

29. Nauczyciel gry na 
skrzypcach

Gawęda Krzysztof 
METRUM

ul. Krakowska 140a, 34-
120 Andrychów

Indywidualna nauka gry na
instrumencie. 
Praca w godzinach 14-21, 
na umowę zlecenie. 
Godziny pracy do 
ustalenia.Ok. 15-20h pracy
w tygodniu.
Kontakt osobisty 34-120 
Andrychów, ul. Krakowska 
140 poprzedzony 
telefonem 606335683, e-
mailowy: 
gawmet2@interia.pl.

Wykształcenie min. 
średnie LUB ukończona 
Szkoła Muzyczna I lub II 
stopnia lub wykształcenie 
WYŻSZE na Akademii 
Muzycznej.Uprawnienia 
pedagogiczne mile 
widziane. Umiejętność 
pracy z dziećmi.

30. Nauczyciel informatyki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 

WWykształcenie wyższe, 
minimum licencjat, 
kierunek: informatyka z 
przygotowaniem 
pedagogicznym. 
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02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
0,5 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

31. Nauczyciel języka 
angielskiego

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
1,5 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

Wykształcenie wyższe, 
minimum licencjat, 
kierunek: filologia 
angielska z 
przygotowaniem 
pedagogicznym.

32. Nauczyciel języka 
niemieckiego

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas 

Wykształcenie wyższe, 
minimum licencjat, 
kierunek: język niemiecki z
przygotowaniem 
pedagogicznym
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pracy 1,00 h 
tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

33. Nauczyciel języka 
polskiego

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
3,00 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
filologia polska.

34. Nauczyciel matematyki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas 

Wykształcenie wyższe, 
minimum licencjat,; 
kierunek: matematyka z 
przygotowaniem 
pedagogicznym.
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pracy 1,5 h 
tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

35. Nauczyciel muzyki lub 
plastyki

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Katowicach

ul. Krasińskiego 42, 34-
100 Wadowice

Objęcie pomocą ucznia w 
ramach indywidualnego 
nauczania. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 02.01.2023 r. do 
30.06.2023 r. Czas pracy 
0,5 h tygodniowo( do 
uzgodnienia). Wysokość 
wynagrodzenia 40,00 zł/h 
brutto. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 727 373.

Wykształcenie wyższe, 
kierunek; muzyka, 
przygotowanie 
pedagogiczne 

36. Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych (kształcenie 
zawodowe teoretyczne i 
praktyczne) w zawodzie 
technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej

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

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej.
Praca na zastępstwo do 
czasu powrotu 
pracownika. Wymiar czasu
pracy: 19/19 etatu, w 
godz. 7:10-16:35 (godziny 
wg planu godzin). 

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
GRAFIKA.
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem 338234089.

37. Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w zakresie 
nauczania przedmiotów na
kierunku technik żywienia i
usług gastronomicznych.

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

ul. Dworska 8, 34-100 
Radocza

Praca w charakterze 
nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej.
Praca w ramach umowy o 
pracę na zastępstwo do 
czasu powrotu 
pracownika. Wymiar czasu
pracy: 16/19 etatu, w 
godz. 7:10-16:35 (godziny 
wg planu godzin). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem 33/8234089.

Wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
TECHNOLOGIA 
ŻYWNOŚCI.

38. Nauczyciel przedszkola Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana Pawła
II

Mucharz 238, 34-106 
Mucharz, tel.: 876 13 52

Prowadzenie zajęć w 
przedszkolu (odział 0), 
opieka nad dziećmi. 
Umowa o pracę na 
zastępstwo od 01.02.2023 
r. - 30.06.2023 r. , pełny 
etat.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
33 876 13 52

Wykształcenie wyższe (w 
tym licencjat), kierunek: 
wychowanie przedszkolne,
przygotowanie 
pedagogiczne, 
dyspozycyjność. 

39. Nauczyciel religii Przedszkole Nr 3 w 
Andrychowie

ul. Lenartowicza 36, 34-
120 Andrychów, tel.: 
33875-38-50

Nauczanie religii w 
oddziale przedszkolnym. 
Praca na czas określony 
do 30.06.2023, 

WYKSZTAŁCENIE 
WYŻSZE 
PEDAGOGICZNE, 
TEOLOGIA.
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jednozmianowa od godz. 
14:00 do 15:00 
( wtorek,czwartek ) 1/10 
etatu. 

40. Nauczyciel 
współorganizujący 
kształcenie specjalne

Szkoła Podstawowa im. 
Ks. Jana Twardowskiego 
w Babicy

Babica 82A, 34-103 
Babica, tel.: 33 873-73-24

Współorganizacja 
kształcenia dziecka z 
zespołem Aspergera. 
Wsparcie ucznia z 
zespołem Aspergera w 
funkcjonowaniu w oddziale
klasowym, prowadzenie 
dokumentacji, współpraca 
z nauczycielami, realizacja
zadań statutowych szkoły, 
współpraca z rodzicami.
Umowa o pracę na 
zastępstwo od 13.02.2023 
r. do 23.06.2023 r. Praca w
systemie jednozmianowym
w godz. 8:00-12:00 w 
wymiarze 20/20 etatu. 
Wysokość wynagrodzenia 
brutto od 3490,00 zł - 
uzależniona od stopnia 
awansu zawodowego. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzonym 
kontaktem telefonicznym: 
33 873 

Wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem 
pedagogicznym, kierunek: 
pedagogika specjalna, 
uprawnienia do pracy z 
dzieckiem z zespołem 
Aspergera. 
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73 24.
41. Obuwnik Zakład Produkcji Obuwia 

"AGDA" Edward Moskała
Stanisław Dolny 362, 34-
130 Stanisław Dolny

Praca przy produkcji 
obuwia. Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
07:00-15:00. Wysokość 
wynagrodzenia od 3 
500,00 zł do 4 500,00 zł 
brutto miesięcznie 
(wynagrodzenie 
uzależnione od 
umiejętności kandydata). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 504 131 194

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

42. operator minikoparki, 
koparko - ładowarki

SMART POINT MACIEJ 
SZILDER

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

Obsługa minikoparki, 
koparko - ładowarki.
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, uprawnienia do 
obsługi minikoparki, 
koparko - ładowarki, mile 
widziane doświadczenie 
oraz prawo jazdy KAT. B.

43. Operator podnośnika ALPI - TECH PAWEŁ ul. Województwo Obsługa i serwisowanie wykształcenie nie jest 
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koszowego na 
samochodzie

BUDA małopolskie, 34-100 
Wadowice, tel.: 574 657 
227

podnośnika. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
6:00-15:00 (godziny pracy 
do ustalenia) na terenie 
województwa 
małopolskiego. Kontakt z 
pracodawcą 
telefonicznym: 574 657 
227

istotne, prawo jazdy kat. B 
i C, uprawnienia do 
obsługi podnośników 
koszowych, mile widziane 
doświadczenie.

44. Operator urządzeń linii 
obróbki drobiu

ZAKŁADY MIĘSNE 
"BRADO-2" SPÓŁKA 
AKCYJNA

ul. Dworska 18, 34-100 
Tomice

Rozładunek klat z drobiem
żywym, wyjmowanie 
drobiu żywego z klat, 
zawieszanie drobiu 
żywego na linii 
produkcyjnej, mycie klat. 
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat, w godz. 5:00-13:00. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Dworska 18, 
34-100 Tomice, po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu 
telefonicznym: 607 715 

Wykształcenie nie jest 
istotne, książeczka 
sanepidowska, możliwość 
dźwigania pow. 12 kg.
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861.
45. Opiekun Dom Pomocy Społecznej 

Zakonu Bonifratrów w 
Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1, 34-130 
Zebrzydowice, tel.: 33 875 
60 06 

Opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi. 
Umowa na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
dwuzmianowym na pełny 
etat od poniedziałku do 
niedzieli, w godzinach: 
06:00-14:00, 14:00-22:00 
(wg grafiku). Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
130 Zebrzydowice 1, 
telefoniczny: 33 8766 508 
(w godz. 7:00-15:00). 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym.

wykształcenie min. 
średnie, chęć do pracy.

46. Pielęgniarka NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
"PRZY BASENIE" 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Adama Wietrznego 3, 
34-120 Andrychów, tel.: 
501 139 505

Wykonywanie czynności 
pielęgniarskich w punkcie 
szczepień. Umowa o 
pracę na czas 
nieokreślony. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
na pełny etat w godz. 
8:00-18:00 (wg grafiku). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: al. Adama 
Wietrznego 3, 34-120 

wykształcenie min. 
średnie, kierunek: 
pielęgniarstwo, prawo do 
wykonywania zawodu, 
możliwość przystąpienia 
do kursu szczepień 
ochronnych, umiejętność 
obsługi programów 
komputerowych odnośnie 
rejestracji.
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Andrychów, telefoniczny: 
501 139 505.

47. Pokojowa Dom Pomocy Społecznej 
Zakonu Bonifratrów w 
Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1, 34-130 
Zebrzydowice, tel.: 33 876 
65 08

Czynności porządkowe, 
czynności opiekuńcze w 
stosunku do mieszkańców 
Domu Pomocy 
Społecznej. Umowa na 
okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
na pełny etat od 
poniedziałku do niedzieli, 
w godzinach: 06:00-14:00,
14:00-22:00 (wg grafiku). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-130 
Zebrzydowice 1, 
telefoniczny: 33 8766 508 
(w godz. 7:00-15:00). 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym.

wykształcenie nie jest 
istotne, dokładność, chęć 
do pracy.

48. pomocnik    brukarza DANIEL PAWLIK FIRMA 
BUDOWLANA GEJZER

ul. Województwo 
małopolskie i śląskie, 34-
100 Wadowice, tel.: 
792016210

Pomoc przy układaniu 
galanterii betonowej 
(obrzeży,palisad,krawężnik
ów) oraz innych prac 
związanych z 
nawierzchnią. Praca na 
terenie 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, możliwość
przuczenia do zawodu, 
chęć do pracy, 
punktualność, 
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województwa 
małopolskiego i śląskiego 
w godzinach od 7:00 do 
15:00. Możliwość 
zakwaterowania pod 
adresem firmy lub 
wykonywaniej pracy 
dowóz do pracy od 
siedziby firmy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
792 016 210

solidność

49. Pomocnik cukiernika HMH Hardek Mąka 
Hardek Spółka Jawna

Klecza Dolna 314B, 34-
124 Klecza Dolna

Przygotowywanie 
półproduktów, blatów 
cukierniczych.Wypiekanie i
wykańczanie 
ciast.Składanie i 
pakowanie wyrobów 
gotowych. Obsługa 
mieszarek, pieców oraz 
innych narzędzi 
cukierniczych. Dbanie o 
czystość miejsca pracy. 
Praca na trzy zmiany w 
godz. 6:00-14:00, 14:00- 
22:00, 22:00-6:00.    
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
314B, telefoniczny: 511 
024 718 lub CV przesyłać 
na e-mail: 
rekrutacja@cukierniawado
wice.pl

Wykształcenie nieistotne, 
staż na stanowisku 
pomocnik cukiernika

50. Pomocnik elektryka "ELEKTROTECHNIKA Wadowice, 34-100 Prace pomocnicze przy mile widziane 
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AK" ANDRZEJ KNAPIK, 
IRENA KNAPIK, ADAM 
KNAPIK SPÓŁKA JAWNA

Wadowice elektryku na sieciach 
energetycznych. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
7:00-15:00 na terenie woj. 
małopolskiego. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. 
Wynagrodzenie 6000,00 zł
brutto/ms + premia. 
Kontakt z pracodawcą: CV
przesłać na e-mail: 
info@etak.com.pl.    

wykształcenie elektryczne,
wymagane prawo jazdy 
kat. B, mile widziane 
prawo jazdy kat. C, mile 
widziany kurs koparki i 
minikoparki.

51. Pomocnik tapicera FILEX SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klecza Dolna 18A, 34-124 
Klecza Dolna, tel.: 661 660
321

Wyklejanie pianką 
poliuretanową stelaży 
tapicerskich.    
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
18A, 34-124 Klecza Dolna,
telefoniczny: 661 660 321 

wykształcenie nieistotne, 
umiejętność wyklejania 
pianką poliuretanową, mile
widzine doświadczenie.

52. 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 

Wykształcenie nieistotne, 
umiejętność posługiwania 
się piłą i siekierą, prawo 
jazdy kat. B,    znajomość 
języka polskiego w stopniu
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powiatu wadowickiego. 
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia. 
Praca jednozmianowa na 
pełny etat w godz. 8:00-
16:00. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Jaroszowice 
370D poprzedzony 
telefonicznym: 603 066 
754.    

komunikatywnym, chęć do
pracy.

53. 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.

54. Pracownik produkcyjny Pietrzak Rafał Zakład 
Produkcyjno-Handlowy 
EKOTRONIK

ul. Pogodna 14, 34-122 
Wieprz, tel.: 516 134 982

Przebieranie, mielenie folii 
(tworzywa sztuczne), 
obsługa maszyny. 
Praca na umowę o pracę 
na okres próbny 3 m-ce z 
możliwością 

Wykształcenie nieistotne, 
chęć do pracy.Możliwość 
dźwigania do 10 kg.
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przedłużenia. Praca 
dwuzmianowa w godz. 
6:00-14:00-22:00. 
Kontakt osobisty: Wieprz, 
ul. Pogodna 14,    
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 516134982,
e-mailowym: 
rafal.ekotronik@gmail.com
.

55. Pracownik wykończenia 
obuwia

Zakład Produkcji Obuwia 
"AGDA" Edward Moskała

Stanisław Dolny 362, 34-
130 Stanisław Dolny

Praca przy wykończeniu 
obuwia (klejenie i 
logowanie wyściółek, 
nakładanie farby na buty, 
sznurowanie). Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
07:00-15:00. Wysokość 
wynagrodzenia od 3 
500,00 zł do 4 500,00 zł 
brutto miesięcznie 
(wynagrodzenie 
uzależnione od 
umiejętności kandydata). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 504 131 194

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

56. Pracownik wykończenia PLACEK MARIUSZ ul. Województwo Wykończenia wnętrz. Wykształcenie nie jest 
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wnętrz USŁUGI REMONTOWO- 
BUDOWLANE "MARKO"

małopolskie, 34-103 
Witanowice

Praca w godz. 07.00-15.00
(dokładne godziny pracy 
do ustalenia). Umowa na 
okres próbny z 
możliwością przedłużenia. 
Pracodawca zapewnia 
dojazd do miejsca pracy z 
Witanowic. Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego. Kontakt z 
pracodawcą osobisty, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 519 106 
078.

istotne, umiejętności i 
doświadczenie w zakresie 
stanowiska pracy.

57. Przedstawiciel handlowy ZAKŁAD 
PRZETWÓRSTWA 
MIĘSNEGO SZLAGOR 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Praca na terenie woj. 
małopolskiego i śląskiego, 
34-120 Andrychów

Obsługa istniejącej bazy 
handlowej, pozyskiwanie 
nowych klientów. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, jednozmianowa w 
godz.: 07:00-15:00. Praca 
na terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego. 
Do dyspozycji samochód 
służbowy.Wynagrodzenie 
3700,00 zł brutto/ 
miesięcznie + premia 

Wykształcenie min. 
średnie, prawo jazdy kat. 
B, znajomość topografii 
województwa 
małopolskiego i śląskiego 
(możliwość przyuczenia). 
Łatwość nawiązywania 
kontaktów, sumienność, 
samodyscyplina.
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-120 
Andrychów, ul. Batorego 
16 od poniedziałku do 
czwartku (w godz.:12:00-
14:00).

58. Psycholog Stowarzyszenie 
Mieszkańców "Dolany Na 
Ludowo i Sportowo"

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

Opracowanie i aktualizacja
diagnozy (Indywidualnych 
Placów Wsparcia) dla 
Uczestników/Uczestniczek
Projektu, w tym określenie 
ścieżki wsparcia tzn. 
przygotowanie programów
zajęć oraz ustalenie form i 
metod pracy z 
Uczestnikami/Uczestniczk
ami Projektu oraz ich 
rodzicami/opiekunami 
prawnymi; 
prowadzenie zajęć 
specjalistycznych - 
psychologicznych o 
wskazanym zakresie 
przedmiotowym (m.in. 
diagnozowanie sytuacji 
wychowawczych, 
udzielanie pomocy 
psychologicznej, 
minimalizowanie skutków 
zaburzeń rozwojowych) z 
dziećmi w wieku do 18 
roku 

-wykształcenie wyższe 
magisterskie na kierunku 
psychologia lub uzyskanie 
za granicą wykształcenia 
uznanego za równorzędne
w Rzeczypospolitej 
Polskiej;
-posiadanie pełnej 
zdolność do czynności 
prawnych; 
-władanie językiem 
polskim w mowie i piśmie 
w zakresie koniecznym do 
wykonywania zawodu 
psychologa; 
-odbycie podyplomowego 
stażu zawodowego, pod 
merytorycznym nadzorem 
psychologa posiadającego
prawo wykonywania 
zawodu, który ponosi 
odpowiedzialność za 
czynności zawodowe 
wykonywane przez 
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życia będącymi 
Uczestnikami/Uczestniczk
ami Projektu 
przeżywającymi trudności 
w życiu szkolnym, 
rodzinnym i osobistym w 
tym prowadzenie: 
indywidualnych i 
grupowych spotkań z 
dziećmi i młodzieżą, 
nakierowanych przede 
wszystkim na udzielanie    
pomocy i wsparcia 
psychologicznego w 
aspekcie prawidłowego 
rozwoju podopiecznych, w 
tym rozwoju ich sfery 
społeczno-emocjonalnej, 
rozpoznawanie możliwości
i potrzeb dziecka oraz 
umożliwienie ich 
zaspokojenia, 
prowadzenie obserwacji 
dzieci, dotyczącej oceny 
funkcjonowania różnych 
sfer podlegających 
rozwojowi, prowadzenie 
działań diagnostycznych, 

psychologa stażystę; 
-osoba nie jest i nie była 
pozbawiona władzy 
rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie jest jej 
ograniczona ani 
zawieszona; 
-osoba wypełnia 
obowiązek alimentacyjny    
w przypadku gdy taki 
obowiązek w stosunku do 
niej wynika z tytułu 
egzekucyjnego; 
-osoba nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 
-osoba nie figuruje w 
Rejestrze sprawców 
przestępstw na tle 
seksualnym prowadzonym
przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości; 
-posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych;   
-posiadanie stanu zdrowia 
pozwalającego na 
zatrudnienie na 
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dotyczących możliwości 
psychofizycznych dzieci, 
wspieranie mocnych stron 
dziecka, ścisła współpraca
z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dziecka w celu 
wspierania rozwoju 
dziecka, wspieranie 
rodziców w rozwiązywaniu
problemów 
wychowawczych, 
kształtowanie u 
podopiecznych 
pozytywnego stosunku do 
własnej osoby, rozwijanie 
poczucia tożsamości i 
niezależności, budowanie 
poczucia własności, 
rozwijanie u dzieci i 
młodzieży umiejętności 
rozpoznawania i 
nazywania emocji, 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, 
odreagowywania napięć i 
rozwiązywania konfliktów, 
wyrażania protestu, 
aprobaty, rozwijanie 
kompetencji społecznych 
w takich sferach jak 
współpraca 

stanowisku psychologa.
WYMAGANIA 
DODATKOWE:
-posiadanie wiedzy na 
temat zasad 
funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
posiadanie umiejętności 
komunikowania się w 
pracy i w zespole;
-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; 
-predyspozycje: 
odpowiedzialność, 
komunikatywność, 
cierpliwość, kreatywność, 
dobra organizacja pracy, 
zdolność do pracy w 
sytuacjach kryzysowych i 
konfliktowych, stabilność 
emocjonalna.
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z rówieśnikiem, dawanie i 
przyjmowanie wsparcia, 
współzawodnictwo;monitor
owanie i ewaluacja 
oddziaływań oraz 
postępów 
dzieci,przestrzeganie 
przepisów o ochronie 
danych osobowych, 
zgodnie z Ustawą z    dnia 
29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 723 z późn. zm.); 
Praca na czas określony 
na pełny etat. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 
Stanisław Dolny 496 lub 
telefoniczny: 606 656 798, 
602 125 690 w godzinach: 
12:00-20:00, CV przesłać 
na e-mail: 
pwddolany@gmail.com

59. Psycholog Dom Pomocy Społecznej 
Zakonu Bonifratrów w 
Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1, 34-130 
Zebrzydowice

Prowadzenie czynności 
diagnostycznych z 
osobami 
niepełnosprawnymi, 
wykonywanie opinii 
psychologicznych, 
tworzenie indywidualnych 
programów 

wykształcenie wyższe 
magisterskie, kierunek: 
psychologia.
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rehabilitacyjnych, pomoc 
psychologiczna 
uczestnikom WTZ. Umowa
o pracę na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 07:00-15:00 
(możliwość pracy 
wymiarze 1/2 etatu). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Zebrzydowice 1, 
34-130 Zebrzydowice, 
telefoniczny: 33 8766 508 
(w godz. 7:00-15:00). 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym.

60. Sprzedawca "SPOŁEM" 
POWSZECHNA 
SPÓŁDZIELNIA 
SPOŻYWCÓW

Andrychów, 34-120 
Andrychów

Sprzedaż artykułów 
spożywczych i 
przemysłowych w 
sklepach na terenie miasta
Andrychów.
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
dwuzmianowa na pełny 
etat w godzinach 5:30-
21:00 (godziny pracy do 
ustalenia). Praca 

Wymagany staż pracy min 
1 m-c jako sprzedawca lub
wykształcenie kierunkowe,
książeczka do celów 
sanitarno-
epidemiologicznych, chęć 
do pracy, mile wdziany 
stopień 
niepełnosprawności.
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również w soboty. Kontakt 
z pracodawcą 
telefoniczny: 33 875 26 06 
wew. 24.

61. Sprzedawca/Kasjer Sklep Spożywczy "MINI 
MAX" ZOFIA ADAMCZYK

al. Wolności 70, 34-100 
Wadowice, tel.: 513 138 
754

Sprzedaż artykułów 
spożywczych i 
przemysłowych.    Umowa 
o pracę na okres próbny 
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia. 
Praca w systemie 
dwuzmianowym w godz.: 
6:00-14:00, 14:30-21:30. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Aleja Wolności 
70, 34-100 Wadowice, 
telefoniczny: 513 138 754. 

wykształcenie min. 
zawodowe handlowe, mile 
doświadczenie w 
zawodzie, mile widziana 
umiejętność obsługi 
komputera.

62. Stolarz STOLARSTWO 
MEBLOWE - Jacek 
Marcowski

ul. Królowej Jadwigi 24, 
34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 604 
519 907

Produkcja mebli na 
wymiar. Umowa o pracę 
na okres próbny 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
w godz. 7:00-15:00 na 
pełny etat. Wynagrodzenie
od 3 500,00 zł do 5 500,00
zł brutto miesięcznie 
(uzależnione od 
doświadczenia i 

wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność w 
zakresie stolarstwa, 
doświadczenie w 
zawodzie.
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umiejętności kandydata). 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 604 519 907

63. 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 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia. 
Praca na jedną zmianę (w 
godz. od 7:00-15:00 ), na 
pełny etat. Możliwość 
pracy w nadgodzinach.    
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 
608419119,      602701104.

Wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie stolarz, mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B, umiejętność czytania 
rysunku technicznego, 
znajomość systemu 
BLUM, HETTICH, 
zaangażowanie, 
dokładność przy 
wykonywaniu 
powierzonych zadań.

64. Stolarz meblowy PPHU "FABIO" Norbert 
Korczak

ul. Krakowska 16, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 789 214 402 

Wykonywanie prac przy 
produkcji mebli. 
Praca na    okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
w pełnym wymiarze czasu 
pracy w godzinach 7:00-
15:00.      
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 789 
214 402.

Wykształcenie zasadnicze 
kierunkowe, wymagane 
min. 3 lata doświadczenia 
w zawodzie, chęć do 
pracy.

65. Tapicer FILEX SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klecza Dolna 18A, 34-124 
Klecza Dolna, tel.: 661 660
321

Tapicerowanie mebli, 
praca w akordzie.    
Umowa o pracę na 

wykształcenie nieistotne, 
umiejętności 
tapicerowania mebli, 
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okres próbny z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
18A, 34-124 Klecza Dolna,
telefoniczny: 661 660 321 

chęć do pracy. 

66. Tapicer TAPICERSTWO-
STOLARSTWO 
ZBIGNIEW ZAWIŁA

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

Produkcja mebli 
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.

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

67. Tapicer TAPICERSTWO 
MEBLOWE WIESŁAW 
GRAJNY

Łękawica 278, 34-124 
Łękawica, tel.: 515 181 
312

 Produkcja mebli 
tapicerowanych. Praca w 
systemie jednozmianowym
w godzinach od 8:00 do 
16:00. Umowa na okres 
próbny z możliwością 

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie.
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przedłużenia. Wysokość 
wynagrodzenia od 
3 490,00 zł    uzależniona 
od umiejętności i 
doświadczenia kandydata.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Łękawica 278, 
34-124 Łękawica, tel.: 515 
181 312

68. 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. Umowa o
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 5:50 
- 13:50. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty 34-120 
Andrychów, ul. Krakowska 
83L,

Wykształcenie nieistotne, 
zdolności manualne, 
zaangażowanie do nauki 
lub doświadczenie w pracy
jako tapicer.
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poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 668 236 
617 lub CV na adres: 
rekrutacja@brwsa.pl.

69. 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, 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, 

1) wykształcenie wyższe:
 na kierunku pedagogika, 
pedagogika specjalna, 
psychologia, socjologia, 
praca socjalna, nauki o 
rodzinie lub
na innym kierunku, 
którego program 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 
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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,
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 

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 
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 
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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.
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

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 z 
dziećmi.

70. Zbrojarz szalunkowy OGRO-DOM Jan Huber os. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego i    
bielskiego, 34-100 
Wadowice, tel.: 514 916 
534

Wykonywanie zbrojeń, 
szałowanie. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, prawo jazdy kat.
B, chęć do pracy.
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przedłużenia. Praca w 
systemie jednozmianowym
na pełny etat w godz. 
7:00-16:00 (godziny praca 
do ustalenia). 
Wynagrodzenie netto: od 
40,65,00/h zł do 46,36 zł/h
netto. Pracodawca 
zapewnia dojazd z 
siedziby firmy do miejsca 
pracy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
514 916 534.
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