
ZNAK SPRAWY CAZ.U-0753-131/JOK/23
OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP WADOWICE
28.02.2023
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. Brukarz DANIEL PAWLIK FIRMA 
BUDOWLANA GEJZER

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

Układanie galanterii 
betonowej 
(obrzeży,palisad,krawężni
ków) oraz innych prac 
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

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy, punktualność, 
solidność

2. Cholewkarz Paweł Zwierz, 
Przemysław Zwierz NIKI-
BUT s.c.

Przytkowice 537, 34-141 
Przytkowice

Przygotowanie szablonów
i wykrojników. 
Przyjmowanie i ocenianie 
jakości materiałów 
cholewkarskich. 
Wykrawanie elementów 
wierzchnich i 
podszewkowych 

Wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie 
min. 6 m-cy na stanowisku
cholewkarz.
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cholewki. Dokonywanie 
rozkroju materiałów, 
elementów cholewki, 
wykorzystując maszyny. 
Łączenie elementów 
cholewki za pomocą 
klejenia i szycia.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na jedną 
zmianę w godz.8-16.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny 
516552007.

3. Cholewkarz ZAKŁAD PRODUKCJI 
OBUWIA GINO 
VERTUCCI Tomasz 
PAWLIK

Stanisław Górny 202, 34-
105 Stanisław Górny, tel.: 
501738307

Szycie na maszynie lub 
szarfowanie. 
Umowa na okres próbny 3
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godzinach 6:00 - 
16:00 (godziny pracy do 
ustalenia).    
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Stanisław Górny 
202, 34-105 Stanisław 
Górny, telefoniczny: 501 
738 307.

Wykształcenie nieistotne, 
umiejętność szycia lub 
umiejętność szarfowania, 
kultura osobista, chęć do 
pracy.

4. Cholewkarz - praca na 
stole

Zakład Cholewkarski 
"Joanna" Łukasz Ochman

Barwałd Górny 318A, 34-
130 Barwałd Górny, tel.: 
600 452 583

Praca na stole - zawijanie,
składanie cholewek. 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.

wykształcenie nieistotne, 
mile widziana umiejętność 
zawijania i składania 
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Umowa    o pracę na okres
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
600 452 583, osobisty 
Barwałd Górny 318 A.

cholewek, chęć do pracy, 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.

5. Cholewkarz-szycie na 
maszynach

Zakład Cholewkarski 
"Joanna" Łukasz Ochman

Barwałd Górny 318A, 34-
130 Barwałd Górny, tel.: 
600 452 583

Szycie na maszynie 
jednoigłowej/dwuigłowej. 
Umowa    o pracę na okres
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz. 7:00-15:00. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 600 452 583,
osobisty Barwałd Górny 
318 A.

Wykształcenie nieistotne, 
wymagane doświadczenie 
w zawodzie, umiejętność 
szycia na maszynie, chęć 
do pracy.

6. 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 

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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zaangażowania i efektów 
pracy. System    czasowo-
prowizyjnyod 3490,00zł do
10 000,00 zł. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony kontaktem e-
mail.: biuro@capital-
invest.pl .

7. 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.

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

Klecza Dolna 148, 34-124 
Klecza Dolna

Montaż i łączenie 
aparatów elektrycznych, 
układanie kabli i 
przewodów, kontrola 
jakości, montaż 
sterowników do 

wykształcenie min. 
zawodowe, doświadczenie
min. 1 rok, umiejętność 
czytania schematów 
elektrycznych, umiejętność
lutowania 
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urządzeń, podłączanie 
silników do urządzeń, 
prefabrykacja szaf 
sterowniczych. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością pracy 
stałej. Praca w systemie 
dwuzmianowym w godz. 
6:00-14:00, 14:00-22:00 
na pełny etat.
Kontakt osobisty: 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 789809496
lub e-mailowym: 
mariaobrzud@lyson.com.
pl 

elektroniki, uprawnienia 
SEP do 1kV, podstawowa 
wiedza z obszaru 
elektroniki, umiejętność 
czytania schematów 
elektrycznych, wiedza i 
doświadczenie w pracy z 
silnikami trójfazowymi oraz
indukcyjnymi, umiejętność 
lutowania elektroniki, mile 
widziana znajomość 
przetworników 
częstotliwościowych, chęć 
podjęcia współpracy na 
dłuższy okres czasu, 
dokładność i 
odpowiedzialność w 
wykonywanych 
obowiązkach.

9. 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 

wykształcenie zawodowe 
lub średnie, mile widziane 
elektryczne, znajomość 
branży elektrycznej - 
instalacji elektrycznych, 
mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie elektryk, mile 
widziane uprawnienia 
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od 4 500,00 zł do 5 
000,00 zł. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-103 Babica 
134B, telefoniczny: 602 
711 718

SEP (możliwość 
przyuczenia).

10. Fakturzystka "KSYLA" S.C. A.H. 
Bulanda

ul. Wadowicka 73, 34-100 
Tomice

Przyjmowanie i 
wprowadzanie faktur do 
systemu, dbałość o 
aktualne ceny produktów 
w sklepie, 
przygotowywanie 
dokumentów do 
księgowości.    Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
6:00-14:00, 14:00-21:00 
na pełny etat. 
Wynagrodzenie brutto: 3 
490,00 zł + premia 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
519 308 417.

wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie w 
zawodzie, 
komunikatywność.

11. 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 

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

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

ul. Rybnicka 125, 47-400 
Racibórz

Załadunek i transport 
odpadów komunalnych. 
Praca w terenie w 
Raciborzu, Wodzisławiu 
Śląskim i Gorzycach. 
Pracodawca zapewnia 
zakwaterowanie i dowóz. 
Praca od poniedziałku do 
piątku w delegacji. 
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa w 
godz.6:00-14:00 
(możliwość pracy w 
nadgodzinach), praca na 
pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty Chocznia, ul. 
Kosciuszki 304 lub CV 
przesyłać na adres e-

Wykształcenie min. 
średnie, prawo jazdy kat. 
C, kurs na przewóz rzeczy,
karta tachografu, badania 
psychotechniczne.
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mail: 
tjodlowski@pukempol.pl . 

13. Kierownik Działu 
Informatyki i 
Bezpieczeństwa 
Informacji

Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w 
Wadowicach

ul. Karmelicka, 34-100 
Wadowice

Utrzymanie w ruchu 
eksploatacyjnym sprzętu i 
systemów 
informatycznych, 
utrzymanie w ruchu sieci 
LAN w Zespole, nadzór 
techniczny nad pracą 
systemów w Zespole, 
instalacja i konfiguracja 
sprzętu i oprogramowania,
współpraca z 
użytkownikami systemów 
informatycznych wcelu 
prawidłowej gospodarki 
sprzętem i 
oprogramowaniem, 
wdrażanie systemów 
obsługi Zespołu i 
administrowanie 
funkcjonujących 
systemów komputerowych
oraz nadzór techniczny i 
kontrola obsługi 
oprogramowania, 
archiwizacja danych i 
bezpieczeństwa ich 
przechowywania, bieżąca 
modernizacja, modyfikacja
i 

Wykształcenie wyższe, 
preferowane kierunkowe, 
biegła znajomość obsługi 
komputera, minimum 2 
lata doświadczenia w 
pracy na podobnym 
stanowisku, 
doświadczenie w 
kierowaniu zespołem, 
samodzielność w zakresie 
podejmowanych działań, 
umiejętność pracy pod 
presją czasu oraz 
odporność na stres, 
odpowiedzialność, 
zdyscyplinowanie.
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wprowadzanie nowych 
programów oraz 
udzielanie instruktażu i 
szkolenie pracowników 
zespołu w zakresie 
korzystania z systemów 
informatycznych, 
programów i sprzętu 
komputerowego, 
administrowanie 
serwerem poczty, 
administrowanie 
serwerami w tym: baz 
danych, plików, 
internetowym, proxy, 
administrowanie na 
poziomie Zespołu 
zewnętrznymi Serwisami: 
(Portal 
Świadczeniodawcy, ISI, 
GUS, SIMP, PZH), 
GENEROWANIE I 
EKSPORT DANYCH 
STATYSTYCZNO-
MEDYCZNYCH Z 
WYKONANYCH 
ŚWIADCZEŃ DO NFZ, 
import potwierdzeń.
Praca na umowę o pracę 
na okres próbny 3 m-ce z 
mozliwościa pracy stałej. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na 
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pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem e-mailowym: 
rekrutacja@zzozwadowic
e.pl .

14. Kierownik Sekcji Płac Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w 
Wadowicach

ul. Karmelicka, 34-100 
Wadowice

Kierowanie pracą 
podległego zespołu, 
nadzorowanie obsługi 
płacowej, wsparcie 
merytoryczne zespołu 
przez aktywne 
uczestnictwo w 
rozwiązaniu spraw 
związanych z prawem 
pracy, przygotowanie 
raportów dla potrzeb 
pracodawcy, współpraca z
Ministrem Zdrowia, 
Małopolskim Urzędem 
Wojewódzkim oraz 
Urzedem Marszałkowskim
z zakresu obsługi 
rezydentur i staży, 
opracowanie 
wewnętrznych aktów 
prawnych dotyczących 
spraw płacowych we 
współpracy z radcą 
prawnym, sporządzanie 
raportów, analiz i 
wymaganej 
sprawozdawczości, 
rozliczanie umów o 

Wykształcenie wyższe, 
minimum 2 lata 
doświadczenia w pracy na 
podobnym stanowisku, 
biegła znajomość prawa 
pracy, zasady rozliczenia 
czasu pracy, kodeksu 
cywilnego w zakresie 
umów cywilno-prawnych i 
umów zleceń, praktyczna 
znajomość zagadnień 
płacowych, 
ubezpieczeniowych i 
podatkowych, umiejętność
tworzenia dokumentów 
zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych do ZUS, 
umiejętność sporządzania 
dokumentacji PIT, 
sprawozdań (GUS, 
PFRON, Płatnik), bardzo 
dobra znajomość pakietu 
MS Office, w 
szczególności obsługa 
arkusza kalkulacyjnego 
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pracę oraz umów zleceń, 
sporządzanie deklaracji 
do Urzędu Skarbowego, 
GUS, PFRON, ZUS, 
nadzór nad ewidencją 
czasu pracy, rozliczanie 
wynagrodzeń i zasiłków, 
nadzór nad 
sporządzaniem listy 
wypłat i przelewów, 
rozliczanie wynagrodzeń 
administracji.
Praca na umowę o pracę 
na okres próbny 3 m-ce z 
mozliwościa pracy stałej. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem e-mailowym: 
rekrutacja@zzozwadowic
e.pl .

EXCEL, mile widziana 
znajomość systemu 
kadrowo-płacowego Info-
Medica. 

15. 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 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, możliwość 
przyuczenia
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3500,00 zł brutto    
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.

16. 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 
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.

17. 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 

Wykształcenie nieistotne, 
wymagana umiejętność 
szycia na maszynie, mile 
widziane doświadczenie w
szyciu ciężkim, chęć do 
pracy.
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przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę w godz. 
6:00-14:00 na pełny etat. 
Wysokość wynagrodzenia 
od 3490,00 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.

18. Krawiec/Krawcowa Dyba Żaneta Klecza Dolna 105, 34-124 
Klecza Dolna, tel.: 889 
676 349

Szycie tapicerki meblowej.
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00-14:00 lub 7:00-15:00.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
105, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
889 676 349. 

wykształcenie nieistotne, 
umiejętność szycia 
tapicerki meblowej, mile 
widziane doświadczenie w
zawodzie.

19. Krojczy Zakład Produkcji Obuwia 
"Stagórs" PAWEŁ JUCHA

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

Praca przy rozkroju skór. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 

wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, 
umiejętność rozkroju skór, 
zdolności manualne, chęć 
do 
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jednozmianowym na pełny
etat w godz. 8:00-16:00. 
Kontakt z pracodawcą 
telefoniczny: 882 942 628.

pracy.

20. Kucharz Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe 
"Studio 153", Jacek 
BUDZOWSKI

ul. Zamkowa 2, 34-143 
Lanckorona, tel.: 606 424 
642

Przygotowywanie 
posiłków - dania kuchni 
polskiej. Zamawianie 
towarów. Prowadzenie 
magazynu. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa, lokal 
czynny w godz.10-20, 
godziny pracy do 
ustalenia. Możliwość 
zatrudnienia na umowę 
zlecenie, praca wtedy 
ok.120-180 h w m-cu.
Kontakt osobisty 34-143 
Lanckorona, ul. Zamkowa 
2 poprzedzony telefonem 
606424642.

Wykształcenie nie jest 
istotne. Książeczka 
SANEPID, mile widziane 
doświadczenie, możliwość
przyuczenia, chęć do 
pracy.

21. 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 

wykształcenie nie jest 
istotne, doświadczenie w 
pracach budowlanych i 
kierowaniu pracami 
budowlanymi, umiejętność
czytania projektów/planów,
prawo jazdy kat. B, 
smodzielność w 
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praca do ustalenia). 
Wynagrodzenie netto: 
40,00 zł/h netto. 
Pracodawca zapewnia 
dojazd z siedziby firmy do 
miejsca pracy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
514 916 534.

podejmowaniu decyzji.

22. Malarz Korzeniowski Mateusz 
MAT-MAL Usługi 
Budowlane

Brody 114, 34-130 Brody, 
tel.: 726 182 320

Malowanie elewacji i 
dachów. Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego i śląskiego.
Zapewniony transport do 
miejsca pracy. W sezonie 
mozliwość pracy na 
terenie całej Polski - 
delegacje, zapewnione 
zakwaterowanie. 
Praca jednozmianowa w 
godzinach 7:00 - 15:00, 
możliwość pracy w 
nadgodzinach, praca na 
pełny etat, na okres próny 
3 m-ce z możliwością 
przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
726182320,    email: 
matmal.biuro@wp.pl .

Wykształcenie nieistotne, 
możliwość przyuczenia, 
możliwość pracy na 
wysokościach, chęć do 
pracy.

23. Mechanik pojazdów 
samochodowych

"MEDICAR" MECHANIKA 
I 

Barwałd Średni bn m. 
BAZA SKR, 34-124 

Naprawa pojazdów 
samochodowych. 

Wykształcenie min. 
zawodowe, 
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DIAGNOSTYKA 
POJAZDOWA 
WALDEMAR MICHALSKI

Barwałd Średni 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.

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

24. Mechanik samochodowy Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w 
Wadowicach

ul. Karmelicka, 34-100 
Wadowice

Kontrolowanie stanu 
technicznego i 
wykonywanie obsługi 
pojazdów służbowych w 
ustalonym 
zakresie.Rzetelne 
weryfikowanie (zgodnie z 
posiadaną wiedzą) 
uszkodzonych, 
wypracowanych, 
względnie 
rozregulowanych częsci, 
zespołów i układów 
pojazdu, zmierzające do 
optymalnych napraw i 
doprowadzenia do 
wymaganej sprawności 
technicznej 
pojazdu.Sumiene i 
rzetelne wykonywanie 
zleconych napraw.

Wykształcenie minimum 
zawodowe 
kierunek/specjalność 
mechanik samochodowy, 
samodzielność, 
organizacja pracy własnej,
zdolność analitycznego 
myślenia, umiejętność 
współpracy w grupie, 
umiejętność pracy pod 
presją czasu.
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Wpisywanie do zlecenia 
napraw lub przeglądów 
proponowanych do 
wymiany częsci 
zamiennych.Prowadzenie 
wymaganej dokumentacji 
naprawianych 
pojazdów.Dokonywanie 
okresowych przeglądów 
urządzeń warsztatowych, 
dźwigników elektrycznych,
sprawarek, 
itp.Wykonywanie prac 
spowalniczych zgodnie z 
posiadanymi 
uprawnieniami.Prowadzen
ie okresowej weryfikacji 
norm zużycia 
paliwa.Doraźne 
prowadzenie pojazdu kat. 
B dla celów 
służbowych.Oprócz zadań
kluczowych wykonywane 
będą zadania 
uzupełniające.
Praca na umowę o pracę 
na okres próbny 3 m-ce z 
mozliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym w 
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godz. 7:00-15:00 na pełny
etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty w godz. 8:00-
14:30, telefoniczny, e-
mailowy: 
rekrutacja@zzozwadowic
e.pl .

25. Mechanik/ślusarz Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

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

Mechanika 
samochodowa, prace 
ślusarskie. Praca w 
systemie jednozmianowa 
w godz. 7:00-15:00 na 
pełny etat. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Kontakt z 
pracodawcą osobisty 
poprzedzony telefonem 
lub e-mailem: 338792012,
rekrutacja@mbjezyk.pl

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

26. 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 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
mile widziane 
doświadczenie przy 
montażu
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zł brutto. Kontakt z 
pracodawcą tel. :692 269 
443,    osobisty; ul. 
Pogodna 39, 34-122 
Gierałtowiczki lub CV 
przesłać na adres e-mail: 
krystian.sroda@gmail.com
. 

27. Monter instalacji 
fotowoltaicznych

PIOTR SKAWIŃSKI ul. Cała Polska, 34-120 
Targanice

Montaż instalacji 
fotowoltaicznych. 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. 
Kontakt z pracodawcą e-
mailowy: 
skawatrans@gmail.com

wykształcenie nie jest 
istotne, odpowiedzialność, 
możliwość przyuczenia, 
chęć do pracy.

28. 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 

wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
umiejętność montażu 
instalacji wodno-
kanalizacyjnych i 
gazowych, możliwość 
przyuczenia do zawodu.
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pracodawcą telefoniczny: 
512 209 968.

29. Monter instalacji 
sanitarno-elektrycznych

Stradom Spółka z 
ograniczona 
odpowiedzialnością

ul. Zjednoczenia 10c, 34-
130 Kalwaria 
Zebrzydowska

Montaż / wymiana 
instalacji kanalizacyjnych. 
Montaż / wymiana 
instalacji i urządzeń 
sanitarnych. Biały montaż.
Montaż / wymiana 
instalacji elektrycznych. 
Montaż ogrzewania C.O, 
montaż pomp ciepła / 
kotłów gazowych. 
Kształtowanie, 
gwintowanie i instalacja 
rur. Umiejętność lutowania
twardego i zgrzewania rur 
z tworzywa sztucznego. 
Łączenie rur metodą 
zaciskową. Umiejętność 
pracy na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(rysunków technicznych). 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, 
jednozmianowa, na pełny 
etat, w godz. 7-15.

WYKSZTAŁCENIE MIN. 
ŚREDNIE. MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.
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Kontakt osobisty ul. 
Zjednoczenia 10c, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
telefoniczny 534706600, 
e-mailowy: 
biuro@stradom.eu .

30. Monter instalacji 
sanitarnych/Hydraulik

MAR-POL DARIUSZ 
JOŃCZYK

Kraków, 00-323 Kraków Wykonywanie instalacji 
sanitarnych. 
MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA. Praca na
terenie Krakowa. Dojazd 
do pracy zapewniony 
przez pracodawcę.
Zatrudnienie na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia,
jednozmianowa, w godz. 
7:00-15:00. Możliwość 
pracy w nadgodzinach.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty w Rzykach lub w 
Krakowie poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
504 286 372.

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie w 
zawodzie, mile widziane 
prawo jazdy kat.B, mile 
widziana umiejętność 
spawania, pracowitość, 
rzetelność. MOŻLIWOŚĆ 
PRZYUCZENIA.

31. Monter instalacji 
wentylacyjnych

BUDMATEX PAWEŁ 
KRZYSTYNIAK

ul. Praca w Norwegii, 34-
100 Wadowice

Montaż instalacji 
wentylacyjnych. 
Wynagrodzenie 99,00 zł 
netto/h. Umowa o 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziana 
umiejętność wykonywania 
instalacji 

21/ 66



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

Zakres obowiązków Inne wymagania

pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
terenie Norwegii na pełny 
etat. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
0047 968 80 130

wentylacyjnych, mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B, mile widziana 
znajomość języka 
angielskiego.

32. Monter konstrukcji 
fotowoltaicznych

BUDMATEX PAWEŁ 
KRZYSTYNIAK

ul. Praca w Norwegii, 34-
100 Wadowice

Montaż konstrukcji 
fotowoltaicznych. 
Wynagrodzenie 99,00 zł 
netto/h. Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
terenie Norwegii    na 
pełny etat. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
0047 968 80 130

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziana 
umiejętność wykonywania 
montażu fotowoltaiki, mile 
widziane prawo jazdy 
kat.B., mile widziana 
znajomość języka 
angielskiego.

33. 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 

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, możliwośc
przyuczenia do zawodu, 
chęć do pracy, 
punktualność, solidność
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siedziby firmy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
792 016 210

34. 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.

35. Nauczyciel historii oraz 
historii i teraźniejszości

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego Nr 2 w 
Wadowicach

ul. Zegadłowicza 36, 34-
100 Wadowice, tel.: (33) 
873 17 75 

Prowadzenie zajęć z 
historii oraz historii i 
teraźniejszości. Praca w 
godz. 8:00-18:00 (wg 
planu zajęć) w wymiarze 
18/18 etatu. Umowa o 
pracę na czas określony 
od 16.02.2023 r. do 
23.06.2023 r. 
Wynagrodzenie od 
3424,00 zł brutto - 
uzależnione od stopnia 
awansu zawodowego. 
Kontakt osobisty: ul. 
Zegadłowicza 36, 34-100 
Wadowice, 

wykształcenie wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
historia.
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telefoniczny: 33 873 17 75

36. Nauczyciel języka 
angielskiego

ALEKSANDRA ORZEŁ 
"MAGIC" KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I 
NIEMIECKIEGO

ul. Sobieskiego 2, 34-100 
Wadowice

Nauczanie języka 
angielskiego stacjonarnie 
oraz w systemie online. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
1/2 etatu, w godz. 14:00 - 
20:00. Godziny pracy do 
ustalenia. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty w godz: 12:00-
15:00 od poniedziałku do 
piątku: ul. Jana III 
Sobieskiego 2, 34-100 
Wadowice po uprzednim 
kontakcie e-mailowym: 
biuro@magic.edu.pl. 
Należy przesłać CV. 
Możliwy kontakt 
telefoniczny do biura 
33873-20-85.

Wykształcenie wyższe 
(licencjat) filologia 
angielska lub magister z 
przygotowaniem 
pedagogicznym, biegła 
znajomość języka 
angielskiego w mowie i 
piśmie.

37. Nauczyciel języka 
polskiego

ALEKSANDRA ORZEŁ 
"MAGIC" KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I 
NIEMIECKIEGO

ul. Sobieskiego 2, 34-100 
Wadowice

Nauczanie języka 
polskiego stacjonarnie.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przdłużenia. Praca na 
umowę zlecenie. 
Wynagrodzenie 60,00 zł 
brutto /h, w godz. 15:00 - 
20:00 (5 godz 
tygodniowo). Godziny 
pracy do ustalenia. 

Wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem 
pedagogicznym; kierunek: 
filologia i uprawnienia do 
nauczania języka 
polskiego- cudzoziemców.
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty w godz: 12:00-
19:00 od poniedziałku do 
piątku: ul. Jana III 
Sobieskiego 2, 34-100 
Wadowice po uprzednim 
kontakcie e-mailowym: 
biuro@magic.edu.pl. 
Należy przesłać CV. 
Mozliwy kontakt 
telefoniczny do biura 
33873-20-85.

38. 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.

39. Nauczyciel tyflopedagog Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w 
Brodach

Brody 479, 34-130 Brody Prowadzenie zajęć z 
dziećmi słabowidzącymi.
Praca w zastępstwie na 1 
rok, jednozmianowa w 
godz.8-15, wymiar czasu 
pracy 4/18.
Kontakt osobisty.

Wykształcenie wyższe 
min. licencjat, specjalność 
nauczycielska, kwalifikacje
do prowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych z dziećmi 
słabowidzącymi.
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40. 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.

41. Obuwnik-krojczy skór ZAKŁAD PRODUKCJI 
OBUWIA GINO 
VERTUCCI Tomasz 
PAWLIK

Stanisław Górny 202, 34-
105 Stanisław Górny, tel.: 
501 738 307

Praca przy produkcji 
obuwia. Krojenie skór.
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Praca jednozmianowa na 
pełny etat w godz. 6:00-
16:00 (godziny pracy do 
ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Stanisław Górny 
202, 34-105 Stanisław 
Górny, telefoniczny: 501 
738 307

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętności 
manualne, kultura 
osobista, chęć do pracy.
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42. Operator CNC Szafarczyk Dominika 
F.P.H.U. Mill - Tech Pro

ul. Kościuszki 180a, 34-
123 Chocznia, tel.: 33 825
12 26

Obsługa frezarki lub 
tokarki CNC.
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia,
na jedną zmianę w godz. 
7-15, na pełny etat.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Chocznia, ul. 
Kościuszki 180 a, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 338751226
lub CV na adres email: 
biuro@mill-techpro.eu .

Wykształcenie min. 
zawodowe; znajomość 
sterowania FANUC, 
ACRAMATIC 2100; 
znajomość programów: 
SolidWorks, SolidCAM; 
umiejętność posługiwania 
się narzędziami 
pomiarowymi (suwmiarka, 
wysokościomierz, 
kątomierz, mikrometr); 
umiejętność czytania 
rysunku technicznego; 
doświadczenie w 
zawodzie jako operator 
CNC. 

43. Operator koparki SUBADOM Spółka 
Cywilna Artur Batko, 
Łukasz Suski

os. Patria 4, 34-123 
Chocznia, tel.: 501 484 
126

Transport materiałów 
sypkich na terenie budowy
i miedzy budowami.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwoscią 
przedłużenia na czas 
określony, na pełny etat, 
jednozmianowa, w godz. 
9-17.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 501484126, 
e-mailowy: 
rekrutacjasubadom@gmai
l.com .

Wykształcenie min. 
podstawowe, prawo jazdy 
kat. B, umiejętność obsługi
koparki, uprawnienia do 
obsługi koparki 
jednonaczyniowej kl. III, 
min. 6 m-cy 
doświadczenia.

44. Operator koparko-
ładowarki

Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

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

Praca jako operator 
koparko-ładowarki.    

Wykształcenie jest nie 
istotne, osoba 
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879 20 12 Praca w systemie 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem lub e-mailem: 
338792012, 
rekrutacja@mbjezyk.pl

posiadająca uprawnienia 
operatora koparko-
ładowarki lub w trakcie 
nabywania tych 
uprawnień, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane 
prawo jazdy kat. C.

45. Operator maszyn CNC - 
sterowanych 
komputerowo

MK KARCZ SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Barwałd Górny 25, 34-130
Barwałd Górny, tel.: 
502667606

Obsługa maszyn CNC. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
7;00-15:00 na pełny etat. 
Kontakt osobisty 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym 502667606,
600895009.

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
obsługi maszyn CNC.

46. Operator minikoparki Zakład Instalacyjny 
KAZMAR Tomasz Smyrak

ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego 
oświęcimskiego i 
bielskiego, 34-122 Wieprz

Obsługa minikoparki, 
dbałość o sprzęt. Praca w 
terenie przy budowie sieci 
wodno-kanalizacyjnych 
(powiat wadowicki, 
oświęcimski, bielski). 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością 

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
uprawnienia operatora 
minikoparki, prawo jazdy 
kat. B, min. 1 rok 
doświadczenia w 
zawodzie, umiejętność 
pracy w brygadach, 
pracowitość.
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przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-122 Wieprz, 
ul. Beskidzka 242 po 
wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym: 602 514 
489. CV można przesłać 
na adres e-mail: 
kazmar1@onet.eu

47. 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.

48. 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 3 m-ce z 
mozliwością przedłużenia.
Praca na jedną zmianę w 
godz. 7:00-15:00 na 
terenie 

wykształcenie nieistotne, 
doświadczenie min. 6 m-c,
mile widziane uprawnienia 
do obsługi walca lub 
możliwość przeszkolenia, 
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powiatu wadowickiego i 
sąsiednich powiatów. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 
721062031, e-mail: 
kadry@prdmwadowice.pl .
Konieczne CV.

wymagane prawo jazdy 
kat. B lub T

49. 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 
Andrychów, telefoniczny: 
501 139 505.

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

50. Pielęgniarka NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
"MEDICAN" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Krakowska 91, 34-120 
Andrychów, tel.: 033 870 
42 48

Praca w poradni 
chirurgicznej, opatrunki, 
asysta lekarza, rejestracja
pacjentów i obsługa 
programu m MEDICA.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
zatrudnienia docelowo na 
czas nieokreślony. Praca 
dwuzmianowa, w 
godzinach 7-19. Praca na 
pełny etat -38,00h 

Wykształcenie min. 
średnie medyczne, 
kierunek pielęgniarka, 
prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki, 
umiejętność obsługi 
komputera, mile widziana 
obsługa progrmu m 
MEDICA.
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tygodniowo, 7h35 min. 
dziennie.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 338704248.

51. Pielęgniarka SAMODZIELNY 
PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W MUCHARZU

Mucharz 226, 34-106 
Mucharz, tel.: 513 608 
622

Wykonywanie czynności 
pielęgniarskich w Szkole 
Podstawowych w Gminie 
Mucharz (1/2 etatu) i w 
SPZOZ Mucharz (1/2 
etatu) - wymagany kurs 
szczepień. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
w godz. 8:00-18:00 na 
pełny etat. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 34-
106 Mucharz 226, 
telefoniczny: 513 608 622,
e-mailowy: 
spzoz@mucharz.pl

wykształcenie wyższe 
magisterskie, kierunek: 
pielęgniarstwo albo 
wykształcenie min. średnie
branżowe i tytuł specjalisty
w dziedzinie 
pielęgniarstwa środowiska 
nauczania i wychowania 
lub kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
środowiska nauczania i 
wychowania lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego 
lub pediatrycznego 
zdobyty po ukończeniu 
szkolenia 
specjalistycznego 
rozpoczętego po dniu 23 
sierpnia 2015 r, min. 2 lata
doświadczenia w 
zawodzie, prawo jazdy kat.
B, kwalifikacje do 
wykonywania szczepień.

52. Położna NZOZ FOR MED ul. Lwowska 93, 34-100 Wykonywanie cytologii. Wykształcenie min. 
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SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wadowice Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce    
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym na 3/4 
etatu, w godz. 8:00-14:00 
(godziny pracy do 
ustalenia). Możliwość 
zatrudnienia na 1/2 etatu 
lub na cały etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Lwowska 93, 
34-100 Wadowice, 
telefoniczny: 608 837 196.

średnie położna, 
uprawnienia do 
wykonywania cytologii.

53. Pomoc pracownika 
produkcji

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO 
USŁUGOWO 
HANDLOWE "WANDAS" 
KAZIMIERZ WANDAS, 
GRZEGORZ WANDAS 
SPÓŁKA CYWILNA

ul. Ks. Władysława 
Bukowińskiego (dawniej 
Wadowicka) 7a, 34-120 
Inwałd, tel.: 605929605

Pomoc w obsłudze linii 
galwanicznej, pomoc w 
obróbce galwanicznej 
stali. 
Praca w systemie 
trzyzmianowym w godz. 
6:00-14:00, 14:00-22:00, 
22:00-6:00. Umowa o 
pracę na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Ks. 
Władysława 
Bukowińskiego 7a, 34-120
Inwałd w godz 8-15, 
telefoniczny: 

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy.
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605929605, e-mailowy: 
biurowandas@gmail.com
Wymagane jest CV na 
rozmowę kwalifikacyjną.

54. pomocnik    brukarza DANIEL PAWLIK FIRMA 
BUDOWLANA GEJZER

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

Pomoc przy układaniu 
galanterii betonowej 
(obrzeży,palisad,krawężni
ków) oraz innych prac 
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

wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, możliwość
przuczenia do zawodu, 
chęć do pracy, 
punktualność, solidność

55. Pomocnik budowlany ELEWACJE "GREGOR" 
GRZEGORZ LEŚNIAK

ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego 
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 

Wykształcenie nie jest 
istotne, chęć do pracy, 
możliwość przyuczenia.
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godzinach 8:00-16:00. 
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. 
Możliwość porozumienia 
się w kwestii dojazdu. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-146 Stryszów
604, telefoniczny: 508 218
577 

56. Pomocnik elektryka "ELEKTROTECHNIKA 
AK" ANDRZEJ KNAPIK, 
IRENA KNAPIK, ADAM 
KNAPIK SPÓŁKA JAWNA

Wadowice, 34-100 
Wadowice

Prace pomocnicze przy 
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.    

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

57. Pomocnik montera paneli 
fotowoltaicznych

Brózda Łukasz 
"CERENER"

Przytkowice 109A, 34-141
Przytkowice, tel.: 691 960 
419, 505 186 650

Pomoc przy montażu 
paneli fotowoltaicznych. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 

Wykształcenie nieistotne, 
mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy, 
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miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
terenie całego kraju w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 6:00-18:00 
(godziny pracy do 
ustalenia). Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
691 960 419, 505 186 
620.

komunikatywność, 
punktualność.

58. Pomocnik montera 
zewnętrznych instalacji 
sanitarnych

Zakład Instalacyjny 
KAZMAR Tomasz Smyrak

ul. Praca na terenie 
powiatu wadowickiego 
oświęcimskiego i 
bielskiego, 34-122 Wieprz

Praca w terenie przy 
montażu zewnętrznych 
instalacji sieci wodno - 
kanalizacyjnych. 
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. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-122 Wieprz, 
ul. Beskidzka 242 po 
wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym: 602 514 
489. CV można przesłać 
na adres e-mail: 
kazmar1@onet.eu

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat. B,
umiejętność pracy w 
brygadach, pracowitość. 

59. Pomocnik tapicera FILEX SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

Wyklejanie pianką 
poliuretanową stelaży 
tapicerskich.    

wykształcenie nieistotne, 
umiejętność wyklejania 
pianką 
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Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
18A, 34-124 Klecza 
Dolna, telefoniczny: 661 
660 321 

poliuretanową, mile 
widzine doświadczenie.

60. Pracownik budowlany Firma Remontowo-
Budowlana "MAL-BUD" 
GRAŻYNA JELEŃ

ul. Woj. małopolskie i 
ślaskie, 34-124 Klecza 
Dolna

Prace pomocnicze na 
budowie. Prace wewnątrz.
Praca na terenie 
województwa 
małopolskiego i śląskiego.
Dowóz zapewniony przez 
pracodawcę. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, na pełny 
etat, w godz. 8-16, 
możliwość pracy w 
nadgodzinach. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
607409146.

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

61. Pracownik budowlany BUDMATEX PAWEŁ 
KRZYSTYNIAK

ul. Praca w Norwegii, 34-
100 Wadowice

Prace wykończeniowe, 
konstrukcje szkieletowe 
domów kanadyjskich, 
prace związane z obróbką
drewna, wykonywanie 
zbrojeń i szalunków 
stropów. 

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętność 
wykonywania prac 
budowlanych, mile 
widziane prawo jazdy 
kat.B., mile widziana 
znajomość języka 
angielskiego.
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Wynagrodzenie 99,00 zł 
netto/h. Umowa o pracę 
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
terenie Norwegii na pełny 
etat. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
0047 968 80 130

62. Pracownik budowlany - 
wykończenie wnętrz

Korzeniowski Mateusz 
MAT-MAL Usługi 
Budowlane

Brody 114, 34-130 Brody, 
tel.: 726 182 320

Prace w zakresie 
wykończeń wnętrz - 
montaż płyt gipsowo-
kartonowych, malowanie, 
szpachlowanie, układanie 
płytek itp. Praca na 
terenie województwa 
małopolskiego i śląskiego.
Zapewniony transport do 
miejsca pracy. W sezonie 
mozliwość pracy na 
terenie całej Polski - 
delegacje, zapewnione 
zakwaterowanie. 
Praca jednozmianowa w 
godzinach 7:00 - 15:00, 
możliwość pracy w 
nadgodzinach, praca na 
pełny etat, na okres próny 
3 m-ce z możliwością 
przedłużenia. 

Wykształcenie min. 
zawodowe, umiejętność w 
zakresie wykończeń 
wnętrz: malowanie, 
szpachlowanie, układanie 
płytek, montaż płyt 
gipsowo-kartonowych.
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Kontakt z pracodawcą 
osobisty, poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
726182320,    email: 
matmal.biuro@wp.pl .

63. Pracownik budowlany/ 
Monter suchej zabudowy

Karol Warzecha KAR - 
BUD Firma Remontowo - 
Budowlana

ul. Województwo 
małopolskie i śląskie, 34-
116 Bachowice, tel.: 603 
191 123

Montaż płyt kartonowo - 
gipsowych, malowanie, 
szpachlowanie. Umowa o 
pracę na okres próbny    
na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
jednozmianowym godz. 
7:00-15:00 na pełny etat 
na terenie woj. 
małopolskiego oraz 
śląskiego. Wynagrodzenie
brutto: od 3 520,00 zł do 4
500,00 zł    (do 
uzgodnienia). Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny 
603 191 123.

wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane prawo 
jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie w 
zawodzie, umiejętność 
pracy w grupie, chęć do 
pracy.

64. Pracownik działu 
technicznego - 
kosztorysant

PRDM WADOWICE 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Barwałd Dolny 76A, 34-
124 Barwałd Dolny, tel.: 
721 062 031

Wyszukiwanie przetargów,
przygotowywanie 
dokumentów 
przetargowych, 
kosztorysowanie, udział w
postępowaniu 
przetargowym, rozliczanie
inwestycji. 

Wykształcenie min. 
średnie, mile widziane 
uprawnienia budowlane, 
min. 1 rok doświadczenia 
w zawodzie.
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Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia, w systemie 
jednozmianowym w godz. 
7:00-15:00, na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty, telefoniczny: 
721062031, e-mailowy: 
kadry@prdmwadowice.pl .
KONIECZNE CV.

65. pracownik fizyczny WYTWÓRNIA 
ARTUKUŁÓW 
SZEWSKICH MIROSŁAW
SAJDAK

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

Pakowanie gotowych 
produktów. Umowa o 
pracę na okres próbny 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00-14:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenie wysokości
od 3 490,00 brutto. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefoniczny: 
606 418 265.

Wykształcenie nie jest 
istotne, (możliwość 
przyuczenia do zawodu),    
chęć do pracy, 
umiejętności manualne, 
pracy w zespole, 
komunikatywność.

66. 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 możliwością 

Wykształcenie nie jest 
istotne, (możliwość 
przyuczenia do zawodu),    
chęć do pracy, 
umiejętności 
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przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym w godz. 
6:00-14:00 na pełny etat. 
Wynagrodzenie wysokości
od 3 490,00 do 7 500,00 
zł brutto. Kontakt z 
pracodawcą osobisty po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu telefoniczny: 
606 418 265.

manualne, pracy w 
zespole, 
komunikatywność.

67. Pracownik fizyczny - 
wypiek wafli 

Firma Produkcyjno-
Handlowa"WAFELEK" 
Stanisława Cibor

ul. Os. Młocki Górne 87, 
34-125 Rzyki, tel.: 33 870 
27 74

Wypiek wafli tortowych. 
Praca trzyzmianowa w 
godz.: 06:00-14:00, 14:00-
22:00, 22:00-06:00 na 
pełny etat. Umowa na 
okres próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie wysokości
od 3 490,00 zł brutto. 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
kontaktem telefonicznym 
33 8702774 lub    505 124 
690

Wykształcenie bez 
znaczenia, mile widziana 
książeczka sanepidu 
( możliwość wyrobienia) 
oraz doświadczenie na 
stanowisku, chęć do pracy.

68. Pracownik 
gospodarczy/kierowca

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

Załadunek, rozładunek 
drewna, ogólne prace 
porządkowe na placu, 
posługiwanie się piłą 

Wykształcenie nieistotne, 
umiejętność posługiwania 
się piłą i siekierą, prawo 
jazdy 
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oraz siekierą, dowóz 
materiałów do klienta.    
Praca na terenie 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.    

kat. B,    znajomość języka 
polskiego w stopniu 
komunikatywnym, chęć do
pracy.

69. 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.

70. pracownik produkcji PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USŁUGOWE "MAXPAL" 

ul. EKOLOGICZNA    /1, 
32-640 Podolsze, tel.: 696
457 209

Obsługa linii stolarskiej. 
Praca w systemie 
jednozmianowym w 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy" kat 
B" (z uwagi na    trudny 
dojazd do 
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SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ 
MROZIŃSKI, MARIUSZ 
JANIK, MAREK 
BAKALARZ

godz. 7:00-15:00. Umowa 
o pracę na czas określony.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Ekologiczna 
1, 32-640 Podolsze, 
telefoniczny: 696 457 209.

pracodawcy środkami 
transportu publicznego), 
chęć do pracy.

71. 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.

72. Pracownik wykończenia 
wnętrz

PLACEK MARIUSZ 
USŁUGI REMONTOWO- 
BUDOWLANE "MARKO"

ul. Województwo 
małopolskie, 34-103 
Witanowice

Wykończenia wnętrz. 
Praca w godz. 07.00-
15.00 (dokładne godziny 
pracy do 

Wykształcenie nie jest 
istotne, umiejętności i 
doświadczenie w zakresie 
stanowiska 
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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.

pracy.

73. Pracownik wykończenia 
wnętrz

Damian Machaczka Dim - 
Bud

Kraków, 00-000 Kraków, 
tel.: 690004412

Wykończenie wnętrz 
(układanie paneli 
podłogowych, malowanie, 
szpachlowanie, montaż 
płyt kartonowo - 
gipsowych). Umowa na 
okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie 
jednozmianowym na pełny
etat w godz. 08.00-17.00 
(dokładne godziny pracy 
do ustalenia). Praca w 
Krakowie. Pracodawca 
zapewnia dojazd do 
miejsca pracy. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
690 004 

Wykształcenie nie jest 
istotne, prawo jazdy kat.B, 
doświadczenie w 
zawodzie mile widziane, 
umiejętność - 
szpachlowania, 
malowania, układania 
paneli podłogowych i 
montażu płyt kartonowo - 
gipsowych, chęć do pracy.
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412
74. Projektant sieci 

elektroenergetycznych / 
asystent projektanta

"ELEKTROTECHNIKA 
AK" ANDRZEJ KNAPIK, 
IRENA KNAPIK, ADAM 
KNAPIK SPÓŁKA JAWNA

ul. Krakowska, 34-103 
Witanowice

Projektowanie sieci 
elektroenergetycznych, 
możliwość zdobycia 
uprawnień. Umowa o 
pracę na okres próbny. 
Wynagrodzenie 5500 zł 
brutto +premia. Kontakt z 
pracodawcą: CV przesłać 
na adres e-mail: 
info@etak.com.pl.- 
projektant

wykształcenie min. średnie
elektryczne, mile widziane 
osoby studiujące na 
kierunkach elektrycznych, 
nie jest konieczne 
doświadczenie, prawo 
jazdy kat. B, obsługa 
programu AUTOCAD

75. 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 
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: 34-120 
Andrychów, ul. Batorego 
16 od poniedziałku do 
czwartku (w godz.:12:

Wykształcenie min. 
średnie, prawo jazdy kat. 
B, znajomość topografii 
województwa 
małopolskiego i śląskiego 
(możliwość przyuczenia). 
Łatwość nawiązywania 
kontaktów, sumienność, 
samodyscyplina.
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00-14:00).
76. 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 życia będącymi 
Uczestnikami/Uczestniczk
ami Projektu 
przeżywającymi trudności 
w życiu szkolnym, 
rodzinnym i 

-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 
psychologa stażystę; 
-osoba nie jest i nie była 
pozbawiona władzy 
rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie jest jej 
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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, 
dotyczących możliwości 
psychofizycznych dzieci, 
wspieranie mocnych stron
dziecka, ścisła 

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 
stanowisku psychologa.
WYMAGANIA 
DODATKOWE:
-posiadanie wiedzy na 
temat zasad 
funkcjonowania 
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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 z 
rówieśnikiem, dawanie i 
przyjmowanie wsparcia, 
współzawodnictwo;

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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monitorowanie 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 .

77. 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 
rehabilitacyjnych, pomoc 
psychologiczna 

wykształcenie wyższe 
magisterskie, kierunek: 
psychologia.
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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.

78. Psycholog Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza "Nowy 
Dom"

ul. Dworska 9 m. 1, 34-
100 Radocza, tel.: 33 876 
14 66

Wsparcie psychologiczne 
wychowanków Placówki 
"Nowy Dom" oraz 
"Promyk" w Radoczy.    
Umowa o pracę na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia na czas 
nieokreślony. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
w godz. 8:00-20:00 na 
pełny etat (godziny pracy 
do uzgodnienia). Kontakt 
z pracodawcą 

wykształcenie wyższe 
magisterskie, kierunek: 
psychologia, mile widziane
doświadczenie w pracy z 
młodzieżą.
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osobisty: Radocza, ul. 
Dworska 9/2, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 33 876 14 
66 wew. 15

79. 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 
metalowych. 
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
w godz. 6:00-14:00, 
14:00-22:00 na pełny etat.
Kontakt osobisty: 34-124 
Klecza Dolna 148 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 789809496
lub e-mailowym: 
mariaobrzud@lyson.com.
pl .

wykształcenie zawodowe 
lub średnie techniczne, 
doświadczenie min. 1 rok 
w spawaniu metodą TIG, 
umiejętność czytania 
rysunku technicznego, 
umiejętności manualne 
(ślusarsko-monterskie), 
aktualne uprawnienia 
spawalnicze, umiejętności 
manualne (ślusarsko-
monterskie).

80. Specjalista ds. obsługi 
klienta

DONE DELIVERIES 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Batorego 35, 34-120 
Andrychów

Praca z klientami z całej 
Europy. Proaktywne 
budowanie i utrzymywanie

Wykształcenie min. 
średnie. Mile widziane 
wyższe. 
Kierunek/specjalność: 
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długofalowych relacji z 
klientem, zorganizowanie 
przewozu ładunków na 
terenie całej Europy 
według standardów 
DONE! Organizacja 
stałych zleceń 
transportowych. Sprzedaż
ładunków na giełdach 
transportowych. 
Zapewnianie wysokiej 
jakości usług TSL. 
Współpraca ze 
specjalistami z 
wewnętrznych działów 
bezpośredniego wsparcia 
spedycyjnego np. 
Track&Trace, Carrier 
Booking, Zlecenia czy 
Customer Care (!) Ten 
element wyróżnia DONE! 
w branży TSL. 
Firma stworzyła 
innowacyjne środowisko 
pracy, aby pracownicy 
mogli maksymalnie 
wykorzystać swój 
potencjał i skupić się na 
obsłudze klientów oraz na 
rozwoju w tym kierunku. 
Działy o których mowa 
wyżej, 

handlowiec/spedytor/ 
logistyk /call center/ 
specjalista ds. obsługi 
klienta. Wymagane 
doświadczenie w obszarze
obsługi klienta, call center, 
pracy w szeroko pojętej 
logistyce czy spedycji. 
Znajomość języka 
angielskiego 
umożliwiająca swobodną 
komunikację (B1/B2). 
Praca z klientami z całej 
Europy. Mile widziane 
osoby z orzeczeniem o 
stopniu 
niepełnosprawności.
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realnie wspierają procesy 
spedycyjne np. odciążają 
przy obsłudze i sprzedaży 
ładunków, wypełnianiu 
niezbędnej dokumentacji, 
kontakcie z Klientami i 
Przewoźnikami 24/h. 
Dzięki tak zorganizowanej
pracy spedytorzy 
otrzymują wiekszą 
przestrzeń do aktywnego 
działania, które przekłada 
się na większą ilość 
napływających zleceń i 
wyższe zarobki. Firma 
dodatkowo oferuje:
- pakiet szkoleń 
podnoszący kompetencje 
pracownika po roku 
współpracy. 
- Praca na terenie 
Andrychowa z 
możliwością przejścia na 
tryb hybrydowy po okresie
onboardingu.
- pakiet benefitów,
- profesjonalny 
onboarding, 
- praca przy wsparciu 
typowego managementu 
oraz liderów z branży 
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spedycji express (wszyscy
w DONE! są partnerami, 
grają do jednej bramki). 
- Zaplecze silnej, dobrze 
prosperującej i 
rozwijającej się firmy, w 
tym zaawansowanych 
technologicznie narzędzi 
pracy, tworzonych głównie
przez wewnętrzny dział 
R&D (!) Ten element 
wyróżnia DONE! w branży
TSL. 
- Bardzo dynamiczne 
środowisko pracy z 
szybkim procesem 
decyzyjnym i otwartością 
na nowatorskie 
rozwiązania wyznaczające
trendy na rynku spedycji. 
- Otwartość firmy na 
rozwój i podnoszenie 
kompetencji, liczne i 
topowe szkolenia w całej 
Polsce finansowane w 
całości przez    DONE!
- Indywidualnie 
dopasowana ścieżka 
kariery dzięki możliwości 
awansów 
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pionowych i poziomych.     
- Realny wpływ na 
tworzenie wizerunku marki
DONE! na arenie 
międzynarodowej. 
- Udział w kreowaniu 
nowoczesnego modelu 
biznesowego spedycji 
cyfrowej. 
Dodatkowo owocowe dni, 
imprezy integracyjne, 
ubezpieczenie grupowe, 
ubezpieczenia 
indywidualne, karta 
multisport.
Praca na czas określony - 
6 miesięcy, kolejna 
kodeksowo z 
dopełnieniem do 33 
miesięcy. Możliwość 
zatrudnienia w oparciu o 
B2B. Pełny etat, jedna 
zmiana, praca w 
godzinach 8.00-9:00 do 
17:00-18.00 (jedno 
godzinna przerwa 
pomiędzy 12-14).    
Kontakt osobisty 
poprzedzony 
telefonicznym 570401271,
e-mailem: 
hr@donedeliveries.com .
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81. Specjalista ds. sprzedaży i
marketingu

Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

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

Obsługa klienta, obsługa 
kasy fiskalnej, terminala, 
kart płatniczych, 
ekspozycja towarów, 
przyjmowanie reklamacji, 
obsługa sklepu 
internetowego, 
kosztorysowanie, 
sporządzanie ofert 
handlowych pracy. Praca 
w systemie 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem lub e-mailem: 
338792012, 
rekrutacja@mbjezyk.pl

Wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie w handlu i 
branży budowlanej, 
znajomość programów 
handlowych.

82. Sprzedawca "STAMOT"    Edyta 
Stawowy

ul. Jagiellońska 54 a, 34-
130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 533 
300 216

Obsługa klienta. Sprzedaż
części zamiennych. 
Układanie towaru na 
półkach. Dbanie o 
czystość na stanowisku 
pracy. Umowa na okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę w godz. 
8:00-16:00 na pełny etat. 
Wysokość 

Wykształcenie średnie- 
minimum, umiejętność 
pracy w zespole, 
komunikatywność, chęć do
pracy,    (możliwość 
przyuczenia do zawodu ).
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wynagrodzenia od 
3490,00 zł. Kontakt z 
pracodawcą : osobisty ul. 
Jagiellońska 54 a, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, 
tel.: 533 300 216

83. Sprzedawca Market Budowlany JEŻYK
Jerzy Kosek

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

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 w systemie 
jednozmianowa w godz. 
7:00-15:00 na pełny etat. 
Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty poprzedzony 
telefonem lub e-mailem: 
338792012, 
rekrutacja@mbjezyk.pl

Wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie w handlu.

84. Sprzedawca "KSYLA" S.C. A.H. 
Bulanda

ul. Wadowicka 73, 34-100 
Tomice

Pomoc w przyjmowaniu i 
układaniu towaru, obsługa
klienta, kasy fiskalnej i 
terminala. 

wykształcenie nie jest 
istotne, orzeczenie o 
stopniu 
niepełnosprawności, 
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Umowa o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z 
możliwością przedłużenia.
Praca w systemie 
dwuzmianowym 6:00-
14:00, 14:00-21:00 na 
pełny etat. Wynagrodzenie
brutto: 3 490,00 zł + 
premia uznaniowa. 
Miejsce pracy: ul. 
Wadowicka 73, 34-100 
Tomice. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
519 308 417.

książeczka sanepidowska,
komunikatywność, chęć do
pracy.

85. Sprzedawca "KSYLA" S.C. A.H. 
Bulanda

ul. Kalwaryjska 1, 34-114 
Brzeźnica

Pomoc w przyjmowaniu i 
układaniu towaru, obsługa
klienta, kasy fiskalnej i 
terminala. Umowa o pracę
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
6:00-14:00, 14:00-21:00 
na pełny etat. 
Wynagrodzenie brutto: 3 
490,00 zł + premia 
uznaniowa. Miejsce pracy:
ul. Kalwaryjska 1, 34-114 
Brzeźnica. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
519 308 417.

wykształcenie nie jest 
istotne, orzeczenie o 
stopniu 
niepełnosprawności, 
książeczka sanepidowska,
komunikatywność, chęć do
pracy.
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86. Sprzedawca "KSYLA" S.C. A.H. 
Bulanda

Barwałd Górny 310A, 34-
130 Barwałd Górny

Pomoc w przyjmowaniu i 
układaniu towaru, obsługa
klienta, kasy fiskalnej i 
terminala. Umowa o pracę
na okres próbny na 3 
miesiące z możliwością 
przedłużenia. Praca w 
systemie dwuzmianowym 
6:00-14:00, 14:00-21:00 
na pełny etat. 
Wynagrodzenie brutto: 3 
490,00 zł + premia 
uznaniowa. Miejsce pracy:
34-130 Barwałd Górny 
310A. Kontakt z 
pracodawcą telefoniczny: 
519 308 417.

wykształcenie nie jest 
istotne, orzeczenie o 
stopniu 
niepełnosprawności, 
książeczka sanepidowska,
komunikatywność, chęć do
pracy.

87. Sprzedawca "KSYLA" S.C. A.H. 
Bulanda

ul. Wadowicka 73, 34-100 
Tomice

Obsługa klienta - 
możliwość przyuczenia do
pracy na stanowisku. 
Praca w systemie 
dwuzmianowym w godz. 
06.00-13.30/13.30-21.00 
na pełny etat. Umowa o 
pracę na okres próbny na 
3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. 
Wynagrodzenie 3010,00 
brutto + premia 
uznaniowa. Kontakt z 
pracodawcą 

wykształcenie nieistotne, 
możliwość przyuczenia, 
chęć do pracy.
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osobisty: ul. Wadowicka 
73, 34-100 Tomice,    
poprzedzony 
telefonicznym: 519 308 
417.

88. starszy intendent Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w 
Zebrzydowicach

ul. Zebrzydowice 193, 34-
130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 
512847193, 338766169

Znajomość przepisów 
oświatowych dotyczących 
działalności przedszkola i 
szkoły, umiejętność 
wykorzystania zasad 
żywienia i norm 
żywieniowych w kateringu,
łatwość nawiązywania 
kontaktów 
interpersonalnych.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony do 31.08.2024r.,
praca na pełny etat, w 
godz. 7-15.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 512847193, 
e-mail: 
sekretariat@spzebrzydowi
ce .

Wykształcenie min. 
średnie, umiejętność 
obsługi komputera, 
doświadczenie min. 5 lat, 
obsługa programu: 
stołówka+magazyn 
(Wolters Kluwer), 
umiejętności w sprawie 
dietetyki, umiejętność 
sporządzania kosztorysów.

89. Stolarz Mokko Carpenters, 
Nordian Paradise 
Bartłomiej Nowak

Stanisław Dolny 373, 34-
130 Stanisław Dolny, tel.: 
530 022 282

Przygotowywanie 
elementów    do cięcia. 
Wymierzanie długości 
elementów zgodnie z 
projektem. Cięcie 
elementów 

Wykształcenie nie jest 
istotne, mile widziane 
doświadczenie, chęć do 
pracy, komunikatywność.
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drewnianych. 
Przygotowanie 
drewnianych akcesorii 
meblowych. Załadunek 
elementów. Montaż mebli 
u klienta zgodnie z 
projektem. 
Umowa na okres próbny 3
m-ce z możliwością 
przedłużenia. Praca na 
jedną zmianę w godz. 
8:00-16:00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą : 
osobisty Stanisław Dolny 
373,    tel.: 530 022 282.

90. 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.

91. Stolarz meblowy PPHU "FABIO" Norbert ul. Krakowska 16, 34- Wykonywanie prac Wykształcenie 
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Korczak 130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 789 
214 402 

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.

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

92. Stolarz meblowy "WEKO" - SPÓŁKA 
CYWILNA JAN 
OGIEGŁO, DANIEL 
OGIEGŁO

ul. Kwiatowa 11, 34-108 
Frydrychowice, tel.: 33 
8795 771

Produkcja mebli, obsługa 
maszyn stolarskich. Praca
w systemie 
jednozmianowym w godz. 
8:00-16:00 na pełny etat. 
Umowa o pracę na okres 
próbny 3 m-ce z 
możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: ul. Kwiatowa 11, 
34-108 Frydrychowice, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 33 8795 
771

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie w 
zawodzie, chęć do pracy.

93. szef kuchni Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w 
Zebrzydowicach

ul. Zebrzydowice 193, 34-
130 Kalwaria 
Zebrzydowska, tel.: 
512847193, 338766169

Spełnianie obowiązków 
szefa kuchni w zakresie 
bezpieczeństwa ppoż oraz
organizacji pracy 
pracowników kuchni. 
Przestrzeganie 

Wykształcenie min. 
średnie, kierunkowe, 
doświadczenie w 
zawodzie min. 4 lata, 
umiejętność 
przygotowywania i 
wydawania posiłków, 
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dyscypliny pracy oraz 
obowiązujących 
regulaminów.
Praca na okres próbny 3 
m-ce z możliwością 
przedłużenia na czas 
określony do 31.08.2024r.,
praca na pełny etat, w 
godz. 6-14.
Kontakt osobisty, 
telefoniczny 512847193, 
e-mail: 
sekretariat@spzebrzydowi
ce .

dobra organizacja pracy, 
znajpomość systemu 
HACCP.

94. 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 okres 
próbny z możliwością 
przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Klecza Dolna 
18A, 34-124 Klecza 
Dolna, telefoniczny: 661 
660 321 

wykształcenie nieistotne, 
umiejętności 
tapicerowania mebli, chęć 
do pracy. 

95. 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. 

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

96. 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 
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

Wykształcenie nie jest 
istotne, wymagane 
doświadczenie.

97. Tapicer BRW COMFORT 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Krakowska 83L, 34-
120 Andrychów

Tapicerowanie zgodnie z 
określoną metodyką 
różnorodnego 
asortymentu (fotele, 

Wykształcenie nieistotne, 
zdolności manualne, 
zaangażowanie do 
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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,poprzedzony 
kontaktem telefonicznym: 
668 236 617 lub CV na 
adres: 
rekrutacja@brwsa.pl.

nauki lub doświadczenie w
pracy jako tapicer.

98. Wychowawca Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza "Promyk"

ul. Dworska 9 m. 1, 34-
100 Radocza, tel.: 33 876 
14 66

Całodobowa opieka i 
wychowanie dzieci    
przebywających w 
Placówce. Placówka 
całodobowa - praca w 
systemie trzyzmianowym 
(godziny pracy do 
uzgodnienia). Umowa na 
okres próbny z 
możliwością 

wykształcenie wyższe, 
kierunek/specjalność: 
pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, 
praca socjalna, nauka o 
rodzinie lub na dowolnym 
kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi 
w zakresie pedagogiki, 
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przedłużenia na czas 
nieokreślony. Praca na 
pełny etat
Kontakt z pracodawcą 
osobisty: Radocza, ul. 
Dworska 9/1, 
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 33 876 14 
66 wew. 16

psychologii, nauk o 
rodzinie lub resocjalizacji, 
doświadczenie zawodowe 
min. 1 rok    w pracy z 
młodzieżą, prawo jazdy 
kat. B, umiejętności 
interpersonalne, 
wrażliwość, umiejętności 
przyrządzania posiłków, 
postawa empatyczna.

99. Wychowawca Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza "Promyk"

ul. Dworska 9 m. 1, 34-
100 Radocza, tel.: 33 876 
14 66

Całodobowa opieka i 
wychowanie dzieci    
przebywających w 
Placówce. Placówka 
całodobowa - praca w 
systemie trzyzmianowym 
(godziny pracy do 
uzgodnienia). Umowa o 
pracę na zastępstwo ok. 
1,5 roku. Praca na cały 
etat. Kontakt z 
pracodawcą osobisty: 
Radocza, ul. Dworska 9/1,
poprzedzony kontaktem 
telefonicznym: 33 876 14 
66 wew. 16

wykształcenie wyższe, 
kierunek/specjalność: 
pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, 
praca socjalna, nauka o 
rodzinie lub na dowolnym 
kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi 
w zakresie pedagogiki, 
psychologii, nauk o 
rodzinie lub resocjalizacji, 
mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
min. 1 rok, doświadczenie 
w pracy z młodzieżą, 
prawo jazdy kat. B, 
umiejętności 
interpersonalne, wysoka 
kultura 
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osobista, wrażliwość, 
umiejętności 
przyrządzania posiłków.

100. 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 
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.

wykształcenie min. 
średnie, budowlane, mile 
widziane doświadczenie w
zawodzie, prawo jazdy kat.
B, chęć do pracy.
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