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Wadowice, dn. 18.12.2017 r.
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II
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UMOŻLIWIAJĄCYCH
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OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:

1. Asystent nauczyciela (wykształcenie wyższe pedagogika specjalna, doświadczenie mile widziane) praca w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017 KONTAKT: Zespół Szkół nr 1 im. M.
Zebrzydowskiego, ul. Mickiewicza 14, tel. 33 8766348
2. Asystent(ka) kierownika projektu (wykształcenie nieistotne, mile widziana znajomość branży meblarskiej,
znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, mile widziane znajomość języka
niemieckiego, gotowość wyjazdów służbowych) praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 06.01.2018
r, KONTAKT: MEBLOFORM Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.:
883 369 894
3. Diagnosta laboratoryjny do wykonywania oznaczeń grup krwi (wykształcenie wyższe magisterskie analityki
medycznej, uprawnienia do wykonywania oznaczeń grup krwi, aktualne prawo wykonywania zawodu,
znajomość obsługi specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych, znajomość przepisów związanych z pracą
w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, umiejętność pracy pod presją czasu, dobry stan zdrowia),
praca w Wadowicach, ważna do 29.12.2017r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
4. Doradca klienta (wykształcenie średnie, biegła znajomość komputera, mile widziana znajomość branży)
praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: P.H.U „AWIN”34-100 Wadowice, os.
Kopernika 10 tel.: 604 913 040, e-mail: adamwiniarski@poczta.fm
5. Inspektor kredytowy (wykształcenie wyższe, specjalność: bankowość, rachunkowość, analiza finansowa lub
pokrewne, mile widziana umiejętność analizowania zdolności kredytowej firm, sprawozdawczości, mile
widziane doświadczenie) praca w Brzeźnicy, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Bank Spółdzielczy w
Brzeźnicy, ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica tel.: 664 158 148
6. Inżynier budowy (wykształcenie wyższe kierunek budownictwo, specjalność drogi, min. 1 rok
doświadczenia, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana
znajomość języków obcych), praca w Krakowie, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: STRABAG
INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tel.: 882
916 543, 713 690 045
7. Konstruktor kreślarz CAD (wykształcenie wyższe – konstruktor budownictwo lądowe, umiejętność obsługi
programu Sketchup, znajomość norm budowlanych, mile widziane doświadczenie, prawo jazdy kat. B,
obsługa pakietu Office, programowanie AutpoCad) praca w Skawinie, ważna do 29.12.2017 KONTAKT:
Ankora sp. z o. o Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 23, tel. 12 256 05 20, e-mail: biuro@ankora.com.pl
8. Nauczyciel języka angielskiego (wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo
dobrym w mowie i piśmie), praca w Wadowicach, ważna do 15.01.2018r., KONTAKT: Centrum
Korepetycji i Kursów EWART tel.: 663 484 667, e-mail: biuro@ewart-kursy.pl
9. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz (wykształcenie wyższe kierunkowe – stolarz oraz
resocjalizacyjne, umiejętność pracy z trudną młodzieżą, preferowane doświadczenie) praca w Wielkich
Drogach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo –
Wychowawczych w Wielkich Drogach, Wielkie Drogi 192, tel.: 12 270 60 16
10. Nauczyciel przedszkola (wykształcenie wyższe kierunkowe, ksiażeczka sanepid, kurs pierwszej pomocy)
praca w Wadowicach, ważna do 31.01.2017 KONTAKT: Anna Miłek Górowska Wadowice, ul.
Mickiewicza 45, tel. 792085277
11. Pielęgniarka (wykształcenie min. średnie kierunkowe medyczne, doświadczenie nie jest wymagane,
aktualne prawo do wykonywania zawodu), praca w Wadowicach, ważna do 29.12.2017r., KONTAKT:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12
03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl

12. Położna (wykształcenie min. średnie kierunkowe medyczne, doświadczenie nie jest wymagane, aktualne
prawo do wykonywania zawodu), praca w Wadowicach, ważna do 29.12.2017r., KONTAKT: Zespół
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
w
Wadowicach
ul.
Karmelicka
5,
34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
13. Pracownik administracyjno-biurowy (wykształcenie średnie mechaniczne w zakresie mechaniki
pojazdów samochodowych) praca w Wadowicach, ważna do 30.12.2017 KONTAKT: Wadowicka
Usługowa Spółdzielnia pracy Wadowice, ul. Kochanowskiego 3, tel. 33 823 38 68
14. Pracownik biurowy (wykształcenie min. średnie, mile widziani absolwenci kierunków ekonomicznych
lub handlowych, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, skrupulatność, dokładność, łatwość
nawiązywania kontaktów, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana
znajomość języka obcego, możliwość pracy dla osób w trakcie studiów zaocznych) praca w Świnnej
Porębie, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group, Świnna
Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba e0mail: rekrutacja@woodica.pl
15. Pracownik biurowy / Handlowiec (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie,
komunikatywność), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Zawilski
Paweł P.P.H.U. Quest ul. Rynek 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 501 641 362, e-mail:
info@producentreklam.com.pl
16. Pracownik socjalny (wykształcenie: ukończone trzyletnie kolegium pracowników służb społecznych
potwierdzone dyplomem uzyskania tytułu zawodowego pracownika socjalnego, lub ukończone studia
wyższe pierwszego stopnia (licencjat) albo ukończone studia wyższe drugiego stopnia (magister) na
kierunku praca socjalna, lub ukończone do dnia 31.12.2013 r. studia wyższe o specjalności
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne; zdyscyplinowanie,
kultura osobista, opanowanie, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność, cierpliwość, umiejętność
współpracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, dobry stan zdrowia) praca w Wadowicach,
ważna do 29.12.2017 r. KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul.
Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
17. Preparator (wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
szkolenie w zakresie tanatokosmetyki, kurs laboranta sekcyjnego, dobry stan zdrowia), praca w
Wadowicach, ważna do 29.12.2017r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul.
Karmelicka
5,
34-100
Wadowice,
tel.:
33
872
12
03,
e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
18. Przedstawiciel handlowy (wykształcenie średnie, min. 6 miesięcy doświadczenia) praca w
Przytkowicach, ważna do 20.02.2018 r. KONTAKT: Pióro Robert Finezja, Przytkowice 481, tel.:
606 786 924
19. Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie, 2 letnie doświadczenie, prawo jazdy kat. B,
umiejętność obsługi komputera- praca w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym, mile widziana
znajomość języka angielskiego, konieczne doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela
handlowego w branży: automatyka, hydraulika, pneumatyka, min. 2 lata, systematyczne pozyskiwanie
nowych klientów z wyznaczonego terenu, od nowego kandydata oczekujemy, że będzie samodzielnie
potrafił organizować sobie prace, umiejętnie zarządzał sobą w czasie i realizował wyznaczone cele) praca
w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: PRO AUTOMATIC Sp. z o.o., Wadowice, 34-100
Wadowice, e-mail: praca@proautomatic.pl
20. Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (Wykształcenie
zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawnienia do prowadzenia pojazdu
uprzywilejowanego, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, bezkonfliktowość, dobry
stan zdrowia), praca w Wadowicach, ważna do 29.12.2017 r. KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail:
kadry@zzozwadowice.pl
21. Ratownik wodny (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie zawodowe, wymagane
aktualne uprawnienia WOPR, mile widziana znajomość języka angielskiego), praca w Radoczy, ważna
do 31.12.2017r., KONTAKT: Radocza Park Spółka z o. o. ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza, tel.: 33 873 49
10, e-mail: a.kwarciak@radoczapark.pl
22. Samodzielny księgowy (Wykształcenie wyższe kierunkowe, umiejętność w zakresie prowadzenia pełnej
księgowości, doświadczenie w zawodzie min. 5 lat.) praca w Wadowicach, ważna do 30.12.2017r
KONTAKT: ETAK SP. z o. o Wadowice, ul. Os. Jasna 8 e-mail: info@etak.com.pl, tel.: 33 873 83 55
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1. Cieśla/zbrojarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność wykonywania zbrojeń i szalunków systemowych.,
umiejętność czytania rysunku technicznego, min. 2 lata doświadczenia) praca na terenie całego kraju,
ważna do 19.12.2017 r.
2. Cholewkarz (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, min. 3 lata doświadczenia w obsłudze
zawijarki i szarfowaczki, umiejętność obsługi zawijarki oraz szarfowaczki), praca w Skawinkach, ważna
do 20.12.2017r.
3. Konserwator maszyn drogowych (wykształcenie zawodowe mechaniczne, umiejętność w zakresie
mechaniki maszyn budowlanych, miel widziane doświadczenie w zawodzie) praca na terenie całego
kraju, ważna do 03.01.2018 r.
4. Monter konstrukcji stalowych (wykształcenie nieistotne, mile widziane zawodowe, umiejętność montażu
konstrukcji stalowych, umiejętność czytania rysunku technicznego, uprawnienie spawania metodą MIG
MAG, prawo jazdy kat. B, min. 1 rok doświadczenia w zawodzie, tężyzna fizyczna) praca na terenie woj.
Małopolskiego i Śląskiego, ważna do 22.11.2017 r.
5. Operator maszyn obuwniczych (wykształcenie zawodowe, umiejętności manualne, obsługi specjalistycznej
maszyny do frezowania, obsługi ścieniarki, doświadczenie w zawodzie) praca w Kleczy Dolnej, ważna
do 19.12.2017
6. Pomocniczy robotnik budowlany (wykształcenie min. podstawowe, aktualne badania wysokościowe,
umiejętności w zakresie docieplania budynków, wykonywania obróbek blacharskich, montażu rusztowań,
zacierania tynków, chęć do pracy w tym zawodzie, doświadczenie min. 6 miesięcy) praca na terenie
całego kraju, ważna do 29.12.2017
7. Układacz nawierzchni drogowych (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy
w tym zawodzie) praca na terenie całego kraju, ważna do 02.01.2018 r.

II

OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:
1.

2.

3.

4.

5.

Ciastkarz/garmażer (wykształcenie zawodowe, mile widziane gastronomiczne, umiejętności w
zawodzie ciastkarz, garmażer, mile widziana książeczka sanepid) praca w Zakrzowie, ważna do
30.12.2017 KONTAKT: Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” Kalwaria zebrzydowska,
ul. Rynek 34, tel. 33 876 61 52
Cieśla (wykształcenie nieistotne, podstawowe umiejętności budowlane) praca na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Kowalski Paweł Zmechanizowane Roboty
Ziemne Trans-Sprzęt, ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, tel.: 886 551 983
Cholewkarz (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie (możliwość przyuczenia), chęć
do pracy), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: Pawlik Tomasz Zakład Produkcji Obuwia GINO VERTUCCI Stanisław Górny 202,
34-105 Stanisław Górny, tel.: 501 738 307
Cholewkarz (mile widziane wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia na maszynach
cholewkarskich lub zawijania lub prac pomocniczych na stole, doświadczenie w zawodzie) praca
w Barwałdzie Średnim, ważna do 30.01.2018 KONTAKT: Kalęba Michał Zakład cholewkarski
Salon mody dziecięcej ,,Happy Kids” Barwałd Średni 311, tel. 602 895 073
Cukiernik / ciastkarz (wykształcenie min. zawodowe w kierunku cukiernik, doświadczenie na
podobnym stanowisku, kreatywność, zaangażowanie, rzetelność wykonywania obowiązków),
praca w Brzezince, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Beata Mądry Ciastkarnia "OLIWIA" ul.
Brzezinka 128, 34-114 Brzezinka, tel.: 696 469 326, 660 631 013, 33 879 25 20, e-mail:
beti7904@o2.pl, miro30_78@o2.pl

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dekarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność montażu okien dachowych, pokrycia dachów,
okucia kominów, doświadczenie w zawodzie dekarz, samodzielny dekarz) praca na terenie woj.
Małopolskiego, ważna do 31.01.2018 r. KONTAKT: Przystał Leon Usługi Budowlane DOMSTYL, Spytkowice, tel.: 602 611 329
Ekspedient (wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, umiejętność obsługi
klienta, umiejętność przyjmowania towarów, mile widziane prawo jazdy ka. B) praca w Wysokiej,
ważna do 31.01.2018 r. KONTAKT: Harmatys Zenon Sklep Spożywczo – przemysłowy, Wysoka
298, 34-105 Wysoka, tel.: 787 458 546
Elektromechanik (wykształcenie min. średnie o profilu elektryka, elektromechanika lub
automatyka, wiedza z zakresu podstaw budowy maszyn, pneumatyki, programowania sterowników
i przetworników oraz posługiwanie się schematami elektrycznymi, znajomość obsługi komputera,
zdolności analityczne i szybkie przyswajanie wiedzy, odpowiedzialność i umiejętność
podejmowania szybkich decyzji, sumienność, systematyczność i uczciwość, prawo jazdy kat. B,
wymagane doświadczenie w zawodzie min. 1 rok) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r.
KONTAKT: Badura Studio Sp. z o. o., Wadowice, ul. Wałowa 4, e-mail: biuro@badura.pl
Elektryk (wykształcenie zawodowe elektryczne, umiejętność pracy w zespole, wymagane
uprawnienia SEP do 1 kV, mile widziane doświadczenie, mile widziana znajomość języków
obcych) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Fabryka Papieru i Tektury
„BESKIDY” Spółka Akcyjna, Wadowice, ul. Chopina 1, biuro@paper.com.pl lub
s.matonog@paper.com.pl
Elektryk/Automatyk (wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne lub automatyka, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność programowania, wymagane uprawnienia SEP do 1 kV, mile
widziane doświadczenie, mile widziana znajomość języka angielskiego) praca w Wadowicach,
ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna,
Wadowice, ul. Chopina 1, biuro@paper.com.pl lub s.matonog@paper.com.pl
Frezer (wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne w zakresie obróbki skrawaniem,
wymagane doświadczenie na frezarkach manualnych, czytanie dokumentacji technicznej,
organizacja procesu obróbki na obsługiwanych obrabiarkach, dobór narzędzi i parametrów
optymalnych, umiejętności pomiaru wymaganych narzędzi pomiaru w zakresie sprawdzaniu
realizowanych operacji), praca w Tomicach, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: EUROHUT
Sp. z o. o. ul. Dworska 18, 34-100 Tomice, tel.: 502 644 039
Fryzjer damsko-męski (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie min. 6 miesięcy,
umiejętność strzyżenia, farbowania, egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer) praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017 KONTAKT: Skoczylas-Rak Maria Salon Fryzjerski
Damsko-Męski ,,Marion” Kalwaria Zebrzydowska, ul. Rynek 34, tel. 5020815178
Fryzjer/ka (wykształcenie zawodowe kierunek/specjalność: fryzjerstwo, doświadczenie zawodowe
wymagane), praca w Barwałdzie Górnym, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Gielata Damian
EMI tel.: 512 015 741
Instalator sieci elektrycznych ( wykształcenie zawodowe elektryczne, mile widziane uprawnienia
SEP 1kV, mile widziane doświadczenie w zawodzie), praca w Wadowicach, wazna do 31.12.2017
KONTAKT: Jucha Władysław Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, ul. Prof. Nikliborca 9, 34-100
Wadowice, tel.: 608 284 383
Kasjer/sprzedawca (wykształcenie nie istotne, mile widziana książeczka sanepidowska) praca w
Rusocicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Mędrzyk Stanisław Firma Handlowo –
Usługowa „HANTRA” Rusocice 64, 32-071 Kamień, tel.: 501 707 084
Kelner(ka)/barman(ka) (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy,
komunikatywność, miła aparycja) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
Gudowska Olga „ALEX” Pizzeria Pepe, ul. Zatorska 3, 34-100 Wadowice, tel.: 693 772 830
Kelner/barman (wykształcenie nieistotne, mile widziane zawodowe gastronomiczne,
doświadczenie z zakresu kelnerstwa/ barmaństwa, mile widziana znajomość języka obcego) praca
w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Finezze Italiane Polska Sp. z o. o., pl. Jana
Pawła II 10, 34-100 Wadowice, tel.: 608 678 794 e-mail: marketing@finezzeitaliane.eu
Kierowca autobusu (wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie,
prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r.
KONTAKT: Makuch Kazimierz „Makbus”, Gierałtowiczki 70, 34-122 Gierałtowiczki tel.:
604 406 283

19. Kierowca autobusu (wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz rzeczy,
doświadczanie w zawodzie) praca na terenie Wadowic, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
Byrski Mieczysław Prywatny Przewóz Osób, Ponikiew 230, 34-100 Ponikiew, tel.: 602 709 245
20. Kierowca kat. B (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B, kurs na przewóz rzeczy, wymagane
orzeczenie o niepełnosprawności) praca w promieniu 40-50 km od Wadowic, ważna do 12.01.2018
r. KONTAKT: Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex” ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice,
tel.: 695 802 701
21. Kierowca kat. C (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C, wymagany kurs na przewóz
rzeczy) praca na terenie Małopolski. Ważna do 31.01.2018 r. KONTAKT: Kowalski Michał
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne PROTE, 34-116 Spytkowice, ul Dworska 7, tel.:
600 077 089
22. Kierowca kat. C+E (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie jako kierowca,
wymagane prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy), praca na terenie Małopolski, ważna do
31.12.2017r., KONTAKT: Ciernia Józef "Lider - Transport" Wielkie Drogi 207, 32-051 Wielkie
Drogi, tel.: 796 245 590
23. Kierowca kat. C lub C+E (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C C+E, kurs na przewóz
rzeczy, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) praca w promieniu 40-50 km od
Wadowic, ważna do 12.01.2018 r. KONTAKT: Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex” ul.
Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, tel.: 695 802 701
24. Kierowca / kurier (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, dyspozycyjność, prawo jazdy kat.
B, doświadczenie w prowadzeniu busa do 3,5t.) praca w Choczni, ważna do 30.12.2017
KONTAKT: Polak Kazimiera Pol – Mar Chocznia ul. Biała Droga 67, tel. 604 956 593
25. Kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie nieistotne, doświadczenia mile widziane, prawo
jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy) praca na terenie całego kraju, baza w Kętach, ważna do
31.12.2017 r. KONTAKT: PPHU J&M Trans Wójciga, Marek Wójciga Sp. jawna, Kuków
90A,tel.: 664 959 532
26. Krawcowa (wykształcenie nie istotne, wymagane doświadczenie w szyciu i krojeniu tkanin min.
2 lata, umiejętność szycia i krojenia tkanin), praca w Izdebniku, ważna do 31.01.2018r.,
KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z o. o. Izdebnik 301, 34-144
Izdebnik, tel.: 512 295 534, 33 876 32 60
27. Krawcowa (wykształcenie nie jest istotne, może być podstawowe, mile widziane doświadczenie w
szyciu tapicerki, umiejętność szycia), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT:
Zawiła Zbigniew Tapicerstwo – Stolarstwo Klecza Dolna 89a, 34-124 Klecza Dolna,
tel.: 602 479 174 I kontakt telefoniczny
28. Krawcowa/szwaczka (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia tapicerki, doświadczenie
w szyciu), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: „KASPRZAK”
T.J. Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623,
604 064 164
29. Krawiec (umiejętność szycia na stębnówce, doświadczenie w zawodzie) praca w Wadowicach,
ważna do 31.12.2017 KONTAKT: P.P.H. Adamex J. Karoń, E. Kasprzyk, A. Kasprzyk sp. jawna
Wadowice, ul. Putka 9, tel. 885 794 444
30. Krawiec tapicerki (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w szyciu, umiejętność szycia
tapicerki), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: "KASPRZAK" T.J.
Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
31. Krawiec tapicerki (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, doświadczenie w zawodzie
krawiec, mile widziane doświadczenie w szyciu tapicerki, umiejętność szycia), praca w Brzeźnicy,
ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: PPU "Bartek" S.C. Janusz Barcikowski, Aleksander Tęczar
ul. Kolejowa 24, 34-114 Brzeźnica, tel.: 502 542 596
32. Krojczy (mile widziane wykształcenie zawodowe, chęć do pracy w tym zawodzie) praca w Kleczy
Dolnej, ważna do 30.12.2017 KONTAKT: Filek Kazimierz P.P.H. ,,Filex” Klecza Dolna 18A, tel.
661 660 321
33. Kontroler jakości (wykształcenie nieistotne, umiejętności manualne, chęć do pracy) praca w
Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: MEBLOKAR 2 KARCZ Spółka Jawna, ul.
Wenecja 3, 34-100 Wadowice tel.: 608 010 193

34. Kosmetyczka (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe jest wymagane), praca
w Wadowicach, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Pytel Monika Salon Fryzjerski ul.
Karmelicka 6, 34-100 Wadowice, tel.: 512 290 803
35. Kucharz (wykształcenie zawodowe gastronomiczne, książeczka sanepidowska, umiejętność pracy
w zespole, możliwość przyuczenia) praca w Radoczy, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
Radocza Park Spółka z o. o., ul Parkowa 1, 34-100 Radocza, tel.: 33 873 49 10, e-mail:
a.kwarciak@radoczapark.pl
36. Lakiernik (wykształcenie nieistotne, umiejętność lakierowania i przygotowania elementów
meblowych, wymagane doświadczenie w zwodzie) praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
15.01.2018 r. KONTAKT: Łuczak Marek Projektowanie i Wytwarzanie Mebli, ul. Stolarska 54,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel.: 602 116 775
37. Lakiernik samochodowy(umiejętność w zakresie mechaniki samochodowej ,umiejętność w
zakresie lakiernictwa i blacharstwa samochodowego) praca w Wadowice, ważna do 30.12.2017r
KONTAKT: Sułkowice,ul. Centralna 44B, tel.: 660 415 390, e-mail: kris13@poczta.onet.pl
38. Magazynier (mile widziane wykształcenie średnie, mile widziana znajomość Office, programu
subiekt, kierowania wózkiem widłowym, zdolność szybkiego uczenia, samodzielność,
odpowiedzialność, sumienność, dokładność) praca w Kleczy dolnej, ważna do 30.12.2017
KONTAKT: MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne Sławomir Migdałek, Piotr kozłowski s.c.
Klecza Dolna 15A, tel. 512 319 111, 575 308 415
39. Magazynier sprzedawca (mile widziane zawodowe wykształcenie, uczciwość, umiejętność pracy w
zespole, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne lub gotowość do ich wyrobienia, mile
widziane doświadczenie) praca w Wadowicach, ważna do 28.02.2018 KONTAKT: D.M.Trade sp.
z o.o Oświęcim, CV na adres e-mail: stokrotka.wadowice@gmail.com
40. Mechanik samochodowy (mile widziane wykształcenie mechaniczne, umiejętność w zakresie
mechaniki samochodowej, mile widziane umiejętności w zakresie lakiernictwa i blacharstwa
samochodowego, doświadczenie w zawodzie) praca w Wadowice, ważna do 30.12.2017
KONTAKT: Gondko Krzysztof Firma Handlowa ,,Kris” Sułkowice ul. Centralna 44B, tel.
660415390, e-mail: kris13@poczta.onet.pl
41. Mechanik maszyn budowlanych (wykształcenie zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w zakresie mechaniki, umiejętności w zakresie mechaniki) praca w Spytkowicach,
ważna do 31.01.2018 KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
PROTE Spytkowice, ul. Dworska 7, tel. 660 179 228
42. Mechanik ( wykształcenie min. średnie, prawo jazy kat. B, doświadczenie w zawodzie min. 1 rok),
praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONAKT: Badura Studio Sp. z o.o., ul. Wałowa 4,
34-100 Wadowice, cv na adres e-mail: biuro@badura.pl z dopiskiem M1/2017
43. Mechanik (wykształcenie średnie, umiejętność spawania, obsługi, montażu i naprawy urządzeń
technicznych, czytania rysunku technicznego) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017
KONTAKT: Maspex-GMW sp. zo.o sp. k. Wadowice, ul. Chopina 10, tel. 512409966, e-mail:
k.bula@maspex.com
44. Monter drzwi i okien (wykształcenie nieistotne, znajomość technik budowlanych, wymagane
prawo jazdy kat. B) praca w Choczni, ważna do 31.01.2018 r. KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano Meblowy ZBYDREW, os. Chocznia 14, 34-123 Chocznia, tel.:
602 229 732 e-mail: zbydrew@wp.pl
45. Monter drzwi i okien (wykształcenie nieistotne, możliwość przyuczenia, chęć do pracy, wymagane
prawo jazdy kat. B) praca w Choczni, ważna do 31.01.2018 r. KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano Meblowy ZBYDREW, os. Chocznia 14, 34-123 Chocznia, tel.: 602
229 732 e-mail: zbydrew@wp.pl
46. Monter instalacji sanitarnych (wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie, umiejętność
montażu zewnętrznych rur kanalizacyjnych, umiejętność posługiwania się niwelatorem optycznym
i laserowym, umiejętność czytania planów, wymagane prawo jazdy kat. B, mile widziane
uprawnienia na koparkę, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie) praca na terenie woj.
Małopolskiego, praca do 31.12.2017 r. KONTAKT: Momot Piotr „GEM”, Chrząstowice 60, 34114 Chrząstowice, e-mail: biuro@gembruk.pl, tel.: 788 685 276
47. Murarz (wykształcenie nieistotne, podstawowe umiejętności budowlane) praca na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Kowalski Paweł Zmechanizowane Roboty
Ziemne Trans-Sprzęt, ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, tel.: 886 551 983

48. Obuwnik (wykształcenie nieistotne, umiejętność wykańczania obuwia, wymagane doświadczenie
w zawodzie) praca w Lanckoronie, ważna do 15.01.2018 r. KONTKAT: Zakład Produkcyjny
Obuwia „LAN-KARS” A. J. Karelus Sp. Jawna, ul. Palecka 52, 34-143 Lanckorona, tel.:
602 460 119
49. Obuwnik – smarowanie podeszw i butów (mile widziane zawodowe, mile widziane
doświadczenie, chęć do pracy) praca w Stanisławiu Dolnym, ważna do 31.01.2018 KONTAKT:
Oleksy sp. jawna Paweł i Witold Stanisław dolny 274, tel. 33 876 76 28, e-mail: praca@oleksy.pl
50. Obuwnik – prace wykończeniowe w obuwnictwie (mile widziane zawodowe, mile widziane
doświadczenie, chęć do pracy) praca w Stanisławiu Dolnym, ważna do 31.01.2018 KONTAKT:
Oleksy sp. jawna Paweł i Witold Stanisław dolny 274, tel. 33 876 76 28, e-mail: praca@oleksy.pl
51. Operator centrum obróbczego CNC (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na
stolarni, mile widziane doświadczenie w obsłudze centrum obróbczego CNC) praca w
Wadowicach, ważna do 30.12.2017 KONTAKT: ,,Kasprzak” T.J. sp. jawna Wadowice, ul.
Młyńska 58, tel. 692 438 623
52. Operator frezarki (wykształcenie mile widziane zawodowe, doświadczenie w zawodzie,
umiejętności manualne, umiejętność obsługi maszyny do frezowania), praca w Kleczy Dolnej,
ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Kłaput K., Kłaput A., Malik R., "TwOgu" s.c. Klecza Dolna
309, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 33 872 21 17, 602 666 797
53. Operator koparki (wykształcenie nieistotne, mile widziana umiejętność czytania planów – typu
kanalizacyjnych, uprawnienia na koparkę gąsienicową, mile widziane uprawnienia na ładowarkę,
zagęszczarkę, min. 2 lata doświadczenia w obsłudze koparki gąsienicowej) praca na terenie woj.
Małopolskiego, praca do 31.12.2017 r. KONTAKT: Momot Piotr „GEM”, Chrząstowice 60, 34114 Chrząstowice, e-mail: biuro@gembruk.pl, tel.: 788 685 276
54. Operator maszyn drogowych(wykształcenie nieistotne, mile widziane zawodowe, doświadczeni w
zawodzie, umiejętność obsługi maszyn drogowych :zagęszczarki i ubijarki) praca w Zarzyce
Wielkie, ważna do 30.12.2017r KONTAKT: Zarzyce Wielkie 31,tel.: 605 781 260
55. Operator maszyn do obróbki drewna (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w obsłudze
maszyn stolarskich, bez nałogów) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
MEBLOKAR 2 KARCZ Spółka Jawna, ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice, tel.: 608 010 193
56. Osoba do pomocy na szwalni (wykształcenie podstawowe, chęć do pracy w tym zawodzie, mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoba z okolic Barwałdu), praca w Barwałdzie
Średnim, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: "KASPRZAK" T.J. Kasprzak Spółka Jawna
Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
57. Piekarz (wykształcenie zawodowe, umiejętność przygotowywania surowców do wypieku ciast,
umiejętność obsługi maszyn do wypieku ciast, uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku
piekarz, świadectwo kwalifikacji na obsługę pieca piekarniczego, min. 1 rok doświadczenia na
stanowisku piekarz, kultura osobista, komunikatywność) praca w Zakrzowie, ważna do 30.12.2017
KONTAKT: Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” Kalwaria Zebrzydowska ul. Rynek 34,
tel. 33 876 61 52
58. Pomocnik kierowcy (wykształcenie nieistotne, wymagane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, mile widziany emeryt/rencista) praca w promieniu 40-50 km od Wadowic,
ważna do 12.01.2018 r. KONTAKT: Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex” ul. Fabryczna 4,
34-100 Wadowice, tel.: 695 802 701
59. Pomoc krawiecka (mile widziane wykształcenie zawodowe, chęć do pracy w tym zawodzie) praca
w Kleczy Dolnej, ważna do 30.12.2017 KONTAKT: Filek Kazimierz P.P.H. ,,Filex” Klecza Dolna
18A, tel. 661 660 321
60. Pomocnik montera mebli (wykształcenie podstawowe, 1 rok doświadczenia, znajomość języka
ukraińskiego i rosyjskiego) praca w Izdebniku, ważna do 02.01.2018 KONTAKT: East Bridge sp.
z o.o Izdebnik 43 tel. 799811763
61. Pomocnik stolarza (wykształcenie nieistotne, chęć do pracy w tym zawodzie, umiejętność w
zakresie zbijania stelaży tapicerskich) praca w Wadowicach, ważna do 30.12.2017 r. KONTAKT:
„KASPRZAK” T. J. Kasprzak Spółka Jawna ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.: 962 438 623
62. Pomocnik tapicera/wyklejacz (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy w tym zawodzie,
umiejętności w zakresie wyklejania mebli tapicerowanych, mile widziane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT:

"KASPRZAK" T.J. Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692
438 623
63. Pomocnik tapicera/wyklejacz (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w zawodzie mile widziane,
możliwość przyuczenia, chęć do pracy, w przypadku osoby nie posiadającej doświadczenia w
zawodzie wymagane jakiekolwiek doświadczenie w pracy w zakładzie stolarskim), praca w Kleczy
Dolnej, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Zawiła Zbigniew Tapicerstwo - Stolarstwo Klecza
Dolna 89a, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 602 479 174
64. Pomocnik tapicera (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, chęć do pracy w tym
zawodzie), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Filek Kazimierz P.P.H.
"FILEX" Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321
65. Pracownik budowlany (prace wykończeniowe) (wykształcenie nie istotne, może być podstawowe,
doświadczenie w wykończeniach wnętrz, umiejętność w zakresie szpachlowania, gipsowania,
montażu płyt gipsowo-kartonowych, układania płytek, mile widziane prawo jazdy kat. B,
komunikatywna znajomość języka angielskiego; wyjazd na 1,5 miesiąca powrót do Polski na 2
tygodnie), praca na terenie Norwegii, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: Krzystyniak Paweł
Budmatex ul. Wałowa 3, 34-100 Wadowice, tel.: 697 061 685
66. Pracownik budowlany (wykończenia) (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe
budowlane, doświadczenie w wykończeniach wnętrz, umiejętność pracy w grupie, prawo jazdy
kat. B), praca na terenie powiat krakowskiego, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: Krzystyniak
Paweł Budmatex ul. Wałowa 3, 34-100 Wadowice, tel.: 697 061 685
67. Pracownik fizyczny (wykształcenie nieistotne, chęć do pracy, solidność, osoba bez nałogów),
praca w Wielkich Drogach, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Sałapat Anna F.H. SKŁAD
OPAŁU Wielkie Drogi 325, 32-051 Wielkie Drogi, tel.: 691 720 791, 781 668 070
68. Pracownik produkcji (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie) praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017 r., KONTAKT: Kamil Rudecki „New Form”, ul. Rólki 57,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 786 231 580
69. Pracownik produkcji (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Zawilski Paweł P.P.H.U. Quest ul. Rynek 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 501 641 362, e-mail: info@producentreklam.com.pl
70. Pracownik produkcji (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Zawilski Paweł P.P.H.U. Quest ul. Rynek 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 501 641 362, e-mail: info@producentreklam.com.pl
71. Pracownik produkcji (wykształcenie nie jest istotne, książeczka sanepid, chęć do pracy), praca w
Tomicach, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Zakłady Mięsne "BRADO-2" S.A. Tomice 196,
34-100 Tomice, tel.: (033) 823 45 48
72. Pracownik wykończeń wnętrz (mile widziane wykształcenie zawodowe, umiejętności i
doświadczenie w zakresie prac wykończeniowych w budownictwie) praca w Witanowicach, ważna
do 30.12.2017 KONTAKT: Placek Mariusz Usługi Remontowo-Budowlane ,,Marko” Witanowice
ul. Kościelna 32, tel. 519 106 078
73. Przedstawiciel handlowy/kierowca (wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile
widziane doświadczenie, łatwość nawiązywania kontaktów) praca w Barwałdzie Górnym, ważna
do 30.12.2017 KONTAKT: Karcz Józef ZPH Stolarstwo Tapicerstwo Barwałd Górny 25, tel.
502 667 606
74. Sprzedawca/magazynier (wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w zawodzie
sprzedawca, rzetelność, wiarygodność, mile widziane osoby z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej)
praca w Brodach, ważna do 04.01.2018 r. KONTAKT: Hurtownia Zaopatrzenia Rzemiosła Józef
Góralczyk, ul. 3 Maja 21A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 510 550 849
75. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, doświadczenie nie jest wymagane, chęć do pracy w tym
zawodzie, osoba niepełnosprawna) praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex”, 34-100 Wadowice, ul. Fabryczna 4 tel.: 695 802 701
76. Sprzedawca (wykształcenie nie istotne, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, umiejętność
obsługi kasy fiskalnej, komunikatywność), praca w Wadowicach, ważna do 31.12.2017r.,
KONTAKT: Stuglik Bogumiła JABŁKO, GRUSZKA CZY PIETRUSZKA ul. Karmelicka 4, 34100 Wadowice, tel.: 515 794 513 I kontakt telefoniczny

77. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy w tym
zawodzie) praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.12.2017 KONTAKT: Czarny Dariusz
Przedsiębiorstwo Handlowe Klecza Dolna tel. 501 366 626
78. Sprzedawca (obsługa pakietu Office, znajomość programu komputerowego Subiekt, obsługa
programów komputerowych: Płatnik, Rachmistrz, Subiekt, Rewizor, wykształcenie
pomaturalne/policealne) praca w Wadowicach, ważna do 31.01.2018 KONTAKT: GM Pacyga
Grzegorz Pacyga e-mail: sklep@sklephops.pl
79. Sprzedawca kasjer (mile widziane zawodowe wykształcenie, uczciwość, umiejętność pracy w
zespole, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne lub gotowość do ich wyrobienia, mile
widziane doświadczenie) praca w Wadowicach, ważna do 28.02.2018 KONTAKT: D.M.Trade sp.
z o.o Oświęcim, CV na adres e-mail: stokrotka.wadowice@gmail.com
80. Sprzedawca stoiska mięsnego (mile widziane zawodowe wykształcenie, uczciwość, umiejętność
pracy w zespole, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne lub gotowość do ich wyrobienia,
mile widziane doświadczenie) praca w Wadowicach, ważna do 28.02.2018 KONTAKT:
D.M.Trade sp. z o.o Oświęcim, CV na adres e-mail: stokrotka.wadowice@gmail.com
81. Stolarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność pracy w zawodzie stolarz-produkcja mebli,
doświadczenie w pracy na stolarni, chęć do pracy w tym zawodzie) praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 15.01.2018 r. KONTAKT: Łuczak Marek Projektowanie i
Wytwarzanie Mebli, ul. Stolarska 54, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel.: 602 116 775
82. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe, wymagane
doświadczenie lub umiejętności w zakresie prac stolarskich, mile widziane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT:
"KASPRZAK" T.J. Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692
438 623
83. Stolarz (wykształcenie w zawodzie lub doświadczenie) praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna
do 30.12.2017 KONTAKT: Mebloform sp. z o.o Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II 5, tel.
33 876 63 10, 883 369 894
84. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie min. 2 lata, umiejętność pracy w
zespole), praca w Izdebniku, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy
"RELAKS" sp. z o. o. Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 512 295 534, 33 876 32 60
85. Stróż (wykształcenie nie jest istotne, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności), praca w
Wadowicach, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: "KASPRZAK" T.J. Kasprzak Spółka Jawna
Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
86. Szarfowacz skór (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie (możliwość przyuczenia),
chęć do pracy), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: Pawlik Tomasz
- Zakład Produkcji Obuwia GINO VERTUCCI Stanisław Górny 202, 34-105 Stanisław Górny,
tel.: 501 738 307
87. Szewc (wykształcenie nieistotne, umiejętność szycia cholewek, umiejętność pracy na stole,
wymagane doświadczenie w zawodzie) praca w Lanckoronie, ważna do 15.01.2018 r. KONTKAT:
Zakład Produkcyjny Obuwia „LAN-KARS” A. J. Karelus Sp. Jawna, ul. Palecka 52, 34-143
Lanckorona, tel.: 602 460 119
88. Szewc (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie (możliwość przyuczenia), chęć do
pracy), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: Pawlik Tomasz Zakład Produkcji Obuwia GINO VERTUCCI Stanisław Górny 202, 34-105 Stanisław Górny, tel.:
501 738 307
89. Szlifierz (wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi maszyn szlifierskich, umiejętność obsługi
szlifierki, umiejętność rysunku technicznego, mile widziane doświadczenie) praca w Tłuczanii,
ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Zakład Ceramiki Specjalnej CERAMIT Łukasz Pasierbek,
Tłuczań 63, 34-114 Tłuczań, e-mail: ceramit@ceramit.pl, tel.: 506 336 298
90. Szlifierz metali (wykształcenie zawodowe techniczne, mile widziane średnie techniczne,
umiejętność czytania dokumentacji technicznej, obsługa szlifierek do szlifowania na płasko,
wałków otworów i ostrzałki, obsługa narzędzi pomiarowych stosowanych do kontroli procesów),
praca w Tomicach, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: EUROHUT Sp. z o. o. ul. Dworska 18,
34-100 Tomice, tel.: 502 644 039

91. Szwaczka (wykształcenie nieistotne, umiejętność szycia, mile widziane doświadczenie w zawodzie
– możliwość przyuczenia) praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Grodecki
Marcin MAMATTI, Klecza Dolna 8e tel.: 662 155 640
92. Ślusarz (mile widziane wykształcenie zawodowe, mile widziana umiejętność spawania, prawo
jazdy kat. B, umiejętności ślusarskie) praca w Wadowicach, ważna do 30.12.2017 KONTAKT:
Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy Wadowice, ul. Kochanowskiego 3, tel. 33 8233868
93. Ślusarz/spawacz (wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie ślusarz lub tokarz
lub frezer, mile widziane doświadczenie, umiejętność obróbki mechanicznej stali, mile widziany
kurs spawacza), praca w Skawinie, ważna do 29.12.2017r., KONTAKT: ANKORA sp. z o. o
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina, tel.: 12 256 05 20, e-mail: biuro@ankora.com.pl
94. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie tapicer, samodzielny tapicer,
mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), praca w Wadowicach lub Barwałdzie
Średnim, ważna do 30.12.2017r., KONTAKT: "KASPRZAK" T.J. Kasprzak Spółka Jawna
Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
95. Tapicer (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w zawodzie), praca w Kleczy Dolnej, ważna do
31.12.2017r.,
KONTAKT:
Zawiła
Zbigniew
Tapicerstwo
Stolarstwo
Klecza Dolna 89a, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 602 479 174
96. Tapicer (wykształcenie nieistotne, wymagane min. 1 rok doświadczenia w zawodzie), praca w
Izdebniku, ważna do 31.01.2018r., KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z
o. o. Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 512 295 534, 33 876 32 60
97. Tapicer meblowy (wykształcenie nieistotne, samodzielny tapicer, wymagane doświadczenie w
zawodzie tapicer meblowy) praca w Barwałdzie Górnym, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT:
Firma Usługowo – Handlowa „PAMIL – MEB” Sp. jawna Kamil Pacut, Konrad Milka, Barwałd
Górny 371, 34-130 Barwałd Górny tel.: 609 175 833
98. Technolog w branży tapicerskiej / meblowej (wykształcenie nieistotne, znajomość programu
AutoCad, wymagana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym,
mile widziane doświadczenie) praca w Stryszowie, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: MWM
Sp. z o. o., Stryszów 508, tel.: 664 939 669
99. Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
znajomość rysunku technicznego, umiejętność obsługi tokarki sterowanej numerycznie), praca w
Choczni, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: Firma Produkcyjno - Handlowa "Brydex - B” J.
Burzyński i wspólnicy sp. jawna ul. T. Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia, tel.: 33 873 03 47
100. Trener personalny (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia na stanowisku,
ukończony kurs trenera personalnego, znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym), praca w Barwałdzie Górnym, ważna do 31.12.2017r., KONTAKT: EMI
Damian Gielata Barwałd Górny 64, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 512 015 741, e-mail:
kontakt@emisportcenter.pl
101. Tynkarz (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, doświadczenie w zawodzie, mile
widziane prawo jazdy kat. B), teren całej Polski, możliwość pracy w Norwegii, ważna do
31.01.2018r., KONTAKT: Krzystyniak Paweł Budmatex ul. Wałowa 3, 34-100 Wadowice, tel.:
697 061 685 (I kontakt telefoniczny)
102. Ustawiacz- operator obrabiarek ( wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera i
czytania
dokumentacji
technicznej,
umiejętność
posługiwania
się
narzędziami
pomiarowymi(mikrometr, czujnik, suwmiarka, średnicówka mikrometryczna), praca w
Wadowicach, ważna do 31.12.2017 KONTAKT: PONAR Wadowice S.A., ul. Wojska Polskiego
29, 34-100 Wadowice, e-mail: katarzyna.bukowska@ponar.pl, tel.: 33 4882323
103. Wiertacz w metalu (wykształcenie min. zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem, czytanie
dokumentacji konstrukcyjnej, obsługa obrabiarki współrzędnościowej, dobór optymalnego
przebiegu obróbki, dozór narzędzi, dobór optymalnych parametrów), praca w Tomicach, ważna do
31.01.2018r., KONTAKT: EUROHUT Sp. z o. o. ul. Dworska 18, 34-100 Tomice, tel.: 502
644 039
104. Zaopatrzeniowiec (mile widziane wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B,
komunikatywność, operatywność) praca w Marcyporębie, ważna do 17.11.2017 KONTAKT:
Stuglik Bogumiła Jabłko Gruszka czy Pietruszka Kopytówka 97, tel. 515 794 513

105. Zbrojarz (wykształcenie nieistotne, podstawowe umiejętności budowlane) praca na terenie
powiatu wadowickiego, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Kowalski Paweł Zmechanizowane
Roboty Ziemne Trans-Sprzęt, ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, tel.: 886 551 983
106. Zbrojarz (wykształcenie nieistotne, gotowość pracy na wysokościach, możliwość przyuczenia)
praca na terenie Krakowa, ważna do 31.12.2017 r. KONTAKT: Romanowska Magdalena
MONOLIT, ul. Ogrodowa 31, 34-115 Łączany, tel.: 792 186 422

