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Wadowice, 13.08.2018 r.

PRACA UMYSŁOWA:
I
OFERTY
PRACODAWCY:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II
1.

2.

PRACY

NIEZAWIERAJĄCE

DANYCH

UMOŻLIWIAJĄCYCH

IDENTYFIKACJĘ

Nauczyciel języka angielskiego (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek/specjalność: język angielski, doświadczenie 15-20 lat, umiejętność pracy w organizacjach
pozarządowych, umiejętność pisania projektów unijnych oraz nadzorowanie i wdrażanie ich do realizacji,
mile widziane uprawnienia egzaminatora OKE, znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym, nauczyciel dyplomowany), praca w Radoczy, ważna do 24.08.2018 r.,
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu (wykształcenie wyższe magisterskie lub średnie zawodowe z
przygotowaniem pedagogicznym kierunek obróbka skrawaniem, 2 lata doświadczenia w zawodzie obróbka
skrawaniem, obsługa maszyn do mechanicznej obróbki skrawaniem), praca w Wadowicach, ważna do
21.08.2018 r.,
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych elektrycznych i elektronicznych (wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek/specjalność: elektryczny lub
elektroniczny, posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu ww. specjalności), praca w Wadowicach, ważna do
21.08.2018 r.,
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych o profilu policyjnym (wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek policyjny, prawo karne), praca w Wadowicach,
ważna do 21.08.2018 r.,
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych z transportu drogowego (wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek/specjalność: logistyka i transport drogowy,
posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu ww. specjalności), praca w Wadowicach, ważna do 21.08.2018 r.,
Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych (wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym kierunek: informatyka, znajomość zagadnień dot. systemów
operacyjnych, sieci komputerowych itp.), praca w Wadowicach, ważna do 21.08.2018 r.,
Nauczyciel przedmiotów zawodowych (kształcenie zawodowe teoretyczne o praktyczne) w zawodzie
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek/specjalność: grafika, doświadczenie 15-20 lat, umiejętność pracy w organizacjach pozarządowych,
umiejętność pisania projektów unijnych oraz nadzorowanie i wdrażanie ich do realizacji, mile widziane
uprawnienia egzaminatora OKE egzaminu zawodowego na poziomie technikum w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, nauczyciel
dyplomowany), praca w Radoczy, ważna do 24.08.2018 r.,
Nauczyciel tyflopedagog (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek/specjalność: tyflopedagog, doświadczenie 15-20 lat, nauczyciel dyplomowany), praca w Radoczy,
ważna do 24.08.2018 r.,
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, min. 1 miesiąc
doświadczenia, umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
dyspozycyjność, znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego w stopniu biegłym w mowie i piśmie), praca
na terenie całej Polski, ważna do 09.08.2018 r.
OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:
Diagnosta laboratoryjny (magister na kierunku analityka medyczna, aktualne prawo do wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zdyscyplinowanie, kultura
osobista, opanowanie, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność, cierpliwość, dobry stan zdrowia,
umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność współpracy w zespołu) praca w Wadowice, ważna do
31.08.2018 r. KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul.
Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
Diagnosta laboratoryjny do wykonywania oznaczeń grup krwi (wykształcenie wyższe magisterskie
analityki medycznej, uprawnienia do wykonywania oznaczeń grup krwi, aktualne prawo do wykonywania
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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 31.08.2018 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
Doradca techniczno - handlowy (wykształcenie mile widziane zawodowe techniczne, mile widziane
budowlane, mile widziane doświadczenie w branży budowlanej, prawo jazdy kat. B, odpowiedzialność,
dyspozycyjność, uczciwość, zdolność analitycznego myślenia, miejsce zamieszkania w promieniu 50km od
Wadowic), praca na terenie małopolski i śląska, ważna do 10.09.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp.
J. Kwaśny S., Jasiński M., Stecko J. ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, e-mail: rekrutacjah@tmtwadowice.pl
Doradca zawodowy (wykształcenie wyższe magisterskie doradca zawodowy, uprawnienia doradztwo
zawodowe), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, Wadowicach, e-mail: adminkadry@ckziu1wadowice.pl (podanie + CV)
Księgowy (wykształcenie wyższe kierunek: księgowość, min. 6 lat pracy na stanowisku księgowa,
umiejętność prowadzenia pełnej księgowości, znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
znajomość pakietu MS Office, znajomość programu Symfonia), praca w Wadowicach, ważna do
31.08.2018 r., KONTAKT: Fabryka Papieru i Tektury "BESKIDY" Spółka Akcyjna Wadowice, e-mail:
rekrutacja@paper.com.pl
Kierownik (wykształcenie zawodowe/średnie, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,) praca w
Wadowicach, ważna do 24.08.2018 r, KONTAK: AMF INVEST Sp. z o.o., tel.:509 397 971, e-mail:
a.matejko@amfinvest.pl
Kierownik budowy - rozbudowa/prace wewnętrzne (wykształcenie wyższe techniczne kierunek:
architektura, doświadczenie zawodowe w zakresie modernizacji hoteli, biur, mieszkań itp., solidna
znajomość prawa budowlanego i kontraktowego, znajomość pakietu MS Office, dobra znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego), praca w Niemczech, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: MEBLOFORM
sp. z o.o. al. Jana Pawła II 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 883 369 894
Kierownik budowy - techniczne wyposażenie budynków (wykształcenie wyższe specjalizacja instalacyjna
w zakresie sieci, specjalistyczne doświadczenie w realizacji wysokojakościowych i ambitnych prac w
zakresie ww. specjalizacji, solidna znajomość prawa budowlanego i kontraktowego, znajomość pakietu MS
Office, dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego), praca w Niemczech, ważna do 03.09.2018
r., KONTAKT: MEBLOFORM sp. z o.o. al. Jana Pawła II 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 883
369 894
Kierownik projektów rozbudowa wnętrz i techniczne wyposażenie budynków (wykształcenie wyższe
specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci, doświadczenie na podobnym stanowisku, bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego), praca w Niemczech, ważna do 03.09.2018 r.,
KONTAKT: MEBLOFORM sp. z o.o. al. Jana Pawła II 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 883
369 894
Księgowa (wykształcenie min. średnie zawodowe, min. 1 rok doświadczenia) praca w Izdebniku, ważna do
07.09.2018 r. KONTAKT: CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o. o., Izdebnik 47, 34-144 Izdebnik, tel.:
662 135 965
Księgowa (wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne, umiejętności w zakresie prowadzenia pełnej
księgowości, doświadczenie w zawodzie min. 5 lat), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: ETAK Sp. z o.o. Sp. k. Wadowice, e-mail: info@etak.com.pl
Księgowa (wykształcenie min. średnie ekonomiczne, min. 2 lata doświadczenia), praca w Wadowicach,
ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Badura Studio Sp. z o.o. Wadowice, tel.: 696 411 136, e-mail:
ksiegowosc@badura.pl
Lektor języka angielskiego (wykształcenie wyższe o kierunku filologia angielska, uprawnienia
pedagogiczne, znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym) praca w Wadowicach, ważna do
24.08.2018 r. KONTAKT: Góra-Sabuda Joanna Akademia Nauki Języka Angielskiego English Academy,
ul. Żwirki i Wigury 8 m. 9, 34-100 Wadowice, tel.: 510 540 110, e-mail: szkola@akademiaangielskiego.pl
Młodszy specjalista obsługi klienta (wykształcenie min. średnie; umiejętności w aktywnym pozyskiwaniu i
obsłudze klientów, budowanie dobrych relacji, wytrwałość w osiąganiu postawionych celów i realizacji
zadań; mobilność; znajomość produktów i regulacji bankowych; doświadczenie w pracy z gotówką), praca
w jednej z placówek na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Beskidzki
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Bank Spółdzielczy Bielsko Biała, tel.: 694 439 870, e-mail: r.malata@bankbbs.pl (CV, świadectwa
ukończenia szkoły i pracy)
Nauczyciel języka angielskiego (wykształcenie wyższe (licencjat) filologia angielska lub magister z
przygotowaniem pedagogicznym, doświadczenie nie jest wymagane, biegła znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Orzeł Aleksandra 'Magic'
Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice (kontakt osobisty
w godzinach: 13:00 - 18:00), e-mail: biuro@magic.edu.pl
Nauczyciel przedmiotów zawodowych (kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne) w zawodzie
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym kierunek: mechaniczne, doświadczenie zawodowe 15-20 lat, umiejętność pracy
w organizacjach pozarządowych, umiejętność pisania projektów unijnych oraz nadzorowanie i wdrażanie
ich do realizacji, mile widziane uprawnienia egzaminatora OKE egzaminu zawodowego na poziomie
technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, znajomość języka angielskiego
w stopniu komunikatywnym, inne: nauczyciel dyplomowany), praca w Radoczy, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
Nauczyciel w żłobku (wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku wczesnoszkolnym lub opiekuńczym
lub przedszkolnym lub kurs opiekuna w żłobku, lub w klubie dziecięcym, wymagane uprawnienia
pedagogiczne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, podejście do dzieci, dyspozycyjność), praca w
Barwałdzie Średnim, ważna do 24.08.2018 r., KONTAKT: 1.ANTIMA Maciej Cholewa Stolarstwo
Meblowe 2.Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" 3. Firma Usługowo-Handlowa MALIBU s.c. Barwałd
Średni 354, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 691 998 612, e-mail: zlobek@pluszowymis.net.pl
Pielęgniarka (wykształcenie min. średnie kierunkowe, aktualne prawo do wykonywania zawodu,
doświadczenie nie jest wymagane), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, email: kadry@zzozwadowice.pl
Położna (wykształcenie min. średnie kierunkowe, aktualne prawo do wykonywania zawodu, doświadczenie
nie jest wymagane), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail:
kadry@zzozwadowice.pl
Pracownik biurowy (wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, łatwość nawiązywania
kontaktów), praca w Świnnej Porębie, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF
WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
Pracownik biurowy ze znajomością języka niemieckiego (wykształcenie min. średnie, mile widziane
doświadczenie w dziale zaopatrzenia, obsługa komputera, komunikatywna znajomość języka
niemieckiego), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: MEBLOFORM sp.
z o.o., al. Jana Pawła II 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 883 369 894
Pracownik do obsługi klienta (wykształcenie mile widziane wyższe ekonomiczne lub prawnicze, mile
widziane doświadczenie w pracy w banku, umiejętność obsługi pakietu MS Office, umiejętność obsługi
urządzeń biurowych), praca w Brzeźnicy, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Bank Spółdzielczy w
Brzeźnicy ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica, tel.: 664 158 148
Pracownik obsługi klienta w salonie meblowym (wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia,
miła aparycja, komunikatywność, wysoka kultura osobista), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
17.08.2018 r., KONTAKT: Góralczyk Zofia Marcela Meble – MG ul. Krakowska 59a, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, tel.: 608 068 065
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w
zawodzie, umiejętność obsługi komputera, umiejętność obsługi programu Office, dobra organizacja pracy,
nastawienie się na cel) praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 17.08.2018 r.
KONTAKT: Kotliński Cezary, Wadowice, e-mail: cezary.kotilnski@nnfinanse.pl
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie zawodowe mile widziane doświadczenie w zawodzie, łatwość
nawiązywania kontaktów) praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 10.09.2018 r, KONTAKT:
Karcz Józef ZPH STOLARSTWO, TAPICERSTWO, EKSPORT-IMPORT, Barwałd Górny 25, 34-130
Barwałd Górny, tel.: 502 667 606
Przewodnik muzeum (wykształcenie średnie, znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski,
włoski, hiszpański, niemiecki, portugalski, słowacki, flamandzki, węgierski), dyspozycyjność, wysoka
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kultura osobista, komunikatywność) praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: Muzeum
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, ul. Kościelna 15, 34-100 Wadowice, e-mail:
muzeum@domjp2.pl
Ratownik medyczny (wykształcenie min. średnie kierunkowe, doświadczenie nie jest wymagane), praca w
Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (wykształcenie zgodne z
ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawnienia do prowadzenia pojazdu
uprzywilejowanego, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, bezkonfliktowość, dobry stan
zdrowia, wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta, chęć niesienia pomocy innym), praca w
Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
Specjalista ds. kadr i płac (wykształcenie średnie bądź wyższe kierunkowe, minimum 3 lata doświadczenia,
znajomość Kodeksu Pracy i umiejętność śledzenia zmian w tym zakresie oraz biegła znajomość przepisów z
zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), obsługa
programów komputerowych (przede wszystkim pakietu Office czyli Word, Excel i baz danych) a także
programów kadrowo-płacowych przede wszystkim programu Płatnik; mile widziana znajomość programu
FAKT; doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców) praca w Zatorze, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: SUBADOM Spółka z o.o. Chocznia, e-mail: rekrutacjasubadom@gmail.com
Specjalista do spraw obsługi klienta ze znajomością języka niemieckiego (wykształcenie min. średnie, mile
widziani absolwenci kierunków ekonomicznych lub handlowych, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku, wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, dobra
organizacja pracy, wysoka kultura osobista, skrupulatność i dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów,
możliwość pracy dla osób w trakcie studiów zaocznych), praca w Świnnej Porębie, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
Surdopedagog, tyflopedagog (wykształcenie wyższe magisterskie surdopedagogika, tyflopedagogika;
przygotowanie pedagogiczne nauczyciel surdopedagogiki), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, ul. Wojska
Polskiego 13, 34-100 Wadowicach, tel.: 33 872 09 86, e-mail: admin-kadry@ckziu1wadowice.pl

PRACA FIZYCZNA:
I.

1.

2.
3.
4.

II

OFERTY PRACY NIEZAWIERAJĄCE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ
PRACODAWCY:
Magazynier (wykształcenie nie jest istotne, min. 3 miesiące doświadczenia w w/w zawodzie, brak
przeciwwskazań zdrowotnych – hałas, pyły, rozpuszczalnik, praca w ruchu; sprawność fizyczna; dbałość o
szczegóły), praca w Wadowicach, ważna do 20.08.2018 r.
Pomoc kuchenna (wykształcenie nie jest istotne, min. 3 miesiące doświadczenia, książeczka sanepidowska,
umiejętność: przygotowywania surówek, obróbki mięsa), praca w Mucharzu, ważna do 24.08.2018 r.
Pomocnik tapicera (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie), praca w Wadowicach,
ważna do 24.08.2018 r.
Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 miesiąc doświadczenia, umiejętność obsługi frezarki ARTMASTER), praca w Zebrzydowicach, ważna do 20.08.2018 r.
OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:
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Ciastkarz/garmażer (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane gastronomiczne, umiejętności w
zawodzie ciastkarz, garmażer, mile widziana książeczka sanepid), praca w Zakrzowie, ważna do 31.08.2018
r., KONTAKT: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 33 876 61 52
Cukiernik (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, umiejętności w zakresie
wypiekania ciast, chęci do pracy), praca w Jaroszowicach, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Brańka
Barbara "KOKOSEK" Jaroszowice 246A, 34-100 Jaroszowice, tel.: 033 873 72 20, 721 156 415

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Cukiernik/ciastkarz (wykształcenie zawodowe cukiernicze, doświadczenie na podobnym stanowisku,
kreatywność, zaangażowanie, rzetelność wykonywania obowiązków) praca w Brzezince, ważna do
17.08.2018 r. KONATKT: Mądry Beata Ciastkarnia „OLIWIA”, Brzezinka 128, 34-114 Brzezinka, tel.:
660 631 013
Elektryk (wykształcenie średnie zawodowe, uprawnienia eksploatacja i obsługa konserwacja urządzeń
elektrotechnicznych, 2 lata doświadczenia na stanowisku elektryk, prawo jazdy kat. B) praca w
Witanowicach, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: Gminny Zakład Komunalny w Tomicach, ul.
Wadowicka 51, 34-100 Tomice
Elektromonter pojazdów samochodowych (wykształcenie nieistotne, mile widziane zawodowe o kierunku
mechanik samochodowy, mile widziane doświadczenie w naprawie samochodów osobowych, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność naprawy samochodów osobowych, obsługa urządzeń diagnostyki
samochodów) praca w Zatorze, ważna do 18.09.2018 r. KONTAKT: „PACK CEMENT” Bartuś Piotr, Polak
Dorota Spółka Jawna, Zator, tel.: 33 841 22 00
Fliziarz (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy kat. B, umiejętność
układania płytek), praca na terenie małopolski i śląska, ważna do 29.06.2018r., KONTAKT: Dyduch
Mieczysław - BUD Świna Poręba 109, 34-106 Świnna Poręba, tel.: 694 316 255
Frezer (wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w obsłudze frezarki do drewna), praca w
Kleczy Górnej, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Czuba Andrzej Stolarstwo – Tapicerstwo, Klecza
Górna 5, 34-124 Klecza Górna, tel.: 602 365 631
Fryzjer (wykształcenie fryzjerskie, mile widziane doświadczenie [możliwość przyuczenia], chęć do pracy)
praca w Zebrzydowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Moskała Elżbieta Salon Fryzjerski,
Zebrzydowice 442, 34-130 Zebrzydowice, tel.: 509 860 906
Fryzjer (wykształcenie zawodowe w zawodzie fryzjer, umiejętności w zawodzie, mile widziane
doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 27.08.2018 r., KONTAKT: Zagórski Filip Studio Fryzur
ul. Marcina Wadowity 11a, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 36 45
Fryzjer (wykształcenie zawodowe w zawodzie fryzjer, umiejętności w zakresie fryzjerstwa, mile widziane
doświadczenie w zawodzie), praca w Bachowicach, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Kubarska Justyna
SEKRET URODY PRACOWNIA KOSMETYCZNO-FRYZJERSKA ul. Na Wzgórzach 99, 34-116
Bachowice, e-mail: pracownia@sekreturody.pro
Kamieniarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, tężyzna fizyczna, chęć do pracy,
zmysł estetyczny), praca na terenie całej Polski, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Leńczowski Sławomir
Letrans Zarzyce Wielkie 31, 34-142 Zarzyce Wielkie, tel.: 605 781 260
Kasjer – sprzedawca (wykształcenie zawodowe, mile widziana obsługa kasy fiskalnej, mile widziane
doświadczenie w handlu, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość jej wyrobienia),
praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Mila S.A. ul. Jagiellońska 48, 34130 Kalwaria Zebrzydowska tel.: 571 404 202
Kasjer/sprzedawca (wykształcenie zawodowe/średnie, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych),
praca w Wadowicach, ważna do 24.08.2018 r., KONTAKT: AMF INVEST Sp. z o.o. tel.: 509 397 971, email: a.matejko@amfinvest.pl
Kierowca (wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie) praca na
terenie całego kraju, ważna do 10.09.2018 r. KONTAKT: Karcz Józef ZPH STOLARSTWO,
TAPICERSTWO. EKSPORT-IMPORT, Barwałd Górny 25, 34-130 Barwałd Górny tel.: 502 667 606
Kierowca ciągnika siodłowego (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy,
badanie lekarskie i psychologiczne) praca na terenie całego kraju, ważna do 18.09.2018 KONTAKT:
„PACK CEMENT” Bartuś Piotr, Polak Dorota Spółka Jawna, Zator, tel.: 33 841 22 00
Kierowca ciągnika rolniczego (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia, doświadczenie w
pracach ze stabilizacją gruntu, prawo jazdy kat. T), praca w Sosnowicach lub na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 11.10.2018r., KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice, tel.: 534 610
530, e-mail: biuro@geosolid.com.pl
Kierowca kat. B (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, mile widziana książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie), praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 16.08.2018 r.,
KONTAKT: HMH Hardek Mąka Hardek Spółka Jawna, Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Dolna, e-mail:
rekrutacja@cukierniawadowice.pl
Kierowca kat. C (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C, wymagany kurs na przewóz rzeczy),
praca w Spytkowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo
Budowlano-Inżynieryjne PROTE, ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice, tel.: 600 077 089

23. Kierowca kat. C (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C), praca na terenie województwa
małopolskiego i śląskiego, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Fryc Gabriel Firma BudowlanoInstalacyjna ul. Szkolna 9, 34-115 Ryczów, tel.: 509 584 042
24. Kierowca kat. C+E (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie, aktualne orzeczenie
psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, aktualna karta kierowcy do tachografów
cyfrowych, znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, znajomość zasad działania oraz używania
tachografów i wykresówek, niekaralność) praca na terenie Polski, ważna do 07.09.2018 r. KONTAKT: PTM
Sp. z o. o. , Izdebnik, tel.: 606 136 159, e-mail: kadry@foam-ptm.pl
25. Kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat C+E, kurs na przewóz rzeczy,
mile widziane doświadczenie w zawodzie) praca na terenie całego kraju, ważna do 31.08.2018 r.
KONTAKT: PPHU J&M Trans Jacek Wójciga, Marek Wójciga Sp. Jawna, Kuków 90A, 34-206 Kuków,
tel.: 664 959 532
26. Kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie zawodowe,
prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy), praca na terenie całego kraju, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Bryła Tadeusz Usługi Handlowo-Sprzętowo-Transportowe ul. Starowiejska 51, 34-115
Ryczów, tel.: 604 971 324
27. Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (wykształcenie mile widziane
średnie, uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, umiejętność pracy pod presją czasu,
odporność na stres, bezkonfliktowość, dobry stan zdrowia), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.:
33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
32. Konserwator urządzeń elektrycznych w Dziale Technicznym (warsztat) [wykształcenie zawodowe lub
średnie techniczne na kierunku elektrycznym, uprawnienia SEP min. 1 kV, mile widziane doświadczenie w
pracy w zawodzie, sumienność, dyspozycyjność, odporność na stres, samodzielność, bezkonfliktowość,
dobry stan zdrowia], praca w Wadowicach, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, e-mail:
kadry@zzozwadowice.pl (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:30)
28. Kosmetyczka/Wizażystka (wykształcenie zawodowe, umiejętności w zakresie kosmetyki kolorowej:
paznokcie, makijaż, umiejętność przedłużania paznokci metodą żelową, manicure hybrydowy, pedicure, mile
widziane umiejętności w zakresie zabiegów kosmetycznych, wymagane doświadczenie w zawodzie), praca
w Bachowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Kubarska Justyna SEKRET URODY PRACOWNIA
KOSMETYCZNO-FRYZJERSKA ul. Na Wzgórzach 99, 34-116 Bachowice, e-mail:
pracownia@sekreturody.pro
29. Krawcowa (wykształcenie nie istotne, umiejętność szycia i krojenia tkanin, wymagane doświadczenie w
szyciu i krojeniu tkanin min. 2 lata), praca w Izdebniku, ważna do 20.08.2018 r., KONTAKT: Zakład
Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z o. o. Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 33 876 32 60
30. Krawiec (wykształcenie nieistotne, min. 1 miesiąc doświadczenia, umiejętność szycia na maszynie
stębnówce), praca w Wadowicach, ważna do 24.08.2018 r., KONTAKT: P.P.H. „Adamex” J. Karoń, E.
Kasprzyk, A. Kasprzyk Spółka Jawna, ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice, tel.: 885 794 444
31. Krawcowa (wykształcenie nie jest istotne, samodzielna krawcowa lub osoba do przyuczenia, pracodawca
oferuje pracę w miłym gronie, z możliwością rozwoju i awansu), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna
do 17.08.2018 r., KONTAKT: Góralczyk Zofia Marcela Meble - MG ul. Krakowska 59a, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, tel.: 608 068 065
32. Krawcowa/krawiec (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie, możliwość przyuczenia,
umiejętność szycia tapicerki), praca w Barwałdzie Górnym, ważna do 30.08.2018 r., KONTAKT: „MAKT”
Krzysztof Misiora, Tomasz Arski – Spółka Jawna, pl. Obrońców Westerplatte 21 m. 17, 34-100 Wadowice,
tel.: 663 759 609 (I kontakt telefoniczny)
33. Krawcowa/szwaczka (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia tapicerki, doświadczenie w szyciu),
praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka
Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623 (kontakt telefoniczny w godzinach
07:00-17:00)
34. Krojczy materiałów (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie [możliwość przyuczenia], chęć
do pracy w tym zawodzie) praca w Przytkowicach, ważna do 07.09.2018 r. KONTAKT: Makówka Marek
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe „WEBTEX-1”, Przytkowice 1, 34-141 Przytkowice,
tel.: 33 870 10 17

35. Kucharz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka sanepid lub gotowość do jej wyrobienia,
mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy, dyspozycyjność,
zaangażowanie), praca w Lanckoronie, ważna do 24.08.2018 r., KONTAKT: Modrzewiówka spółka z o.o.
ul. Legionistów 28, 34-143 Lanckorona, tel.: 665 544 432, e-mail: hotel@modrzewiowka.eu
36. Lakiernik (wykształcenie nieistotne, umiejętność pracy w zawodzie lakiernik, mile widziane doświadczenie
w zawodzie) praca w Łękawicy, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Szaflarska Jadwiga Stolarstwo
Meblowe, Łękawica 23, 34-124 Łękawica, tel.: 33 879 78 02
37. Lakiernik samochodowy (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w zawodzie), praca w Radoczy, ważna do
07.09.2018 r., KONTAKT: Szczerkowski Jacek Blacharstwo – Lakiernictwo, Pomoc Drogowa, ul. Jana
Pawła II 28, 34-100 Radocza, tel.: 509 327 063
38. Magazynier (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie [możliwość przyuczenia], chęć do
pracy w tym zawodzie) praca w Zygodowicach, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: Nalepa Patrycja
„AIDEM”, ul. Osiczyna 3, 34-103 Zygodowice, tel.: 501 513 512
39. Magazynier (wykształcenie zawodowe mile widziane, mile widziane uprawnienia do obsługi wózka
widłowego z napędem elektrycznym, mile widziane doświadczenie w zawodzie), praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Mila S.A. ul. Jagiellońska 48, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 571 404 202
40. Magazynier (wykształcenie zawodowe/średnie, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile
widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem elektrycznym) praca w Wadowicach, ważna
do 24.08.2018 r., KONTAKT: AMF INVEST Sp. z o.o. tel.: 509 397 971, e-mail: a.matejko@amfinvest.pl
41. Magazynier (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, uprawnienia do
obsługi wózka widłowego, mile widziane doświadczenie, podstawowa umiejętność obsługi komputera),
praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M.,
Stecko J. ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl
42. Malarz/szpachlarz (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w zawodzie), praca w
Wadowicach i Krakowie, ważna do 30.08.2018 r., KONTAKT: Pasieka Tadeusz Firma Remontowo –
Budowlana Tad-Bud Zawadka, tel.: 503 140 379
43. Mechanik maszyn budowlanych (wykształcenie zawodowe mechaniczne, wymagane doświadczenie w
zakresie mechaniki, umiejętności w zakresie mechaniki), praca w Spytkowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE ul. Dworska 7, 34-116
Spytkowice, tel.: 600 077 089
44. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w
zawodzie (możliwość przyuczenia), umiejętność naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, badania
sanitarno epidemiologiczne), praca w Wadowicach, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska "Rokitnianka" ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 09 97 w. 101
45. Mechanik pojazdów ciężarowych (wykształcenie min. zasadnicze zawodowe mechaniczne, mile widziane
średnie zawodowe mechaniczne, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B), praca w
Witanowicach, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Kosycarz Jan SMOLBET ul. Krakowska 70,
34-103 Witanowice, tel.: 607 943 133
46. Mechanik samochodów ciężarowych (wykształcenie nie jest istotne, znajomość mechaniki pojazdowej),
praca w Ryczowie, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: "Firma Transportowa Trans-Ted Jolanta Bryła i
Tadeusz Bryła Spółka Jawna" ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
47. Montażysta (wykształcenie nieistotne, znajomość branży budowalnej, chęć do pracy w tym zawodzie) praca
na terenie woj. małopolskiego, ważna do 07.09.2018 r. KONTAKT: Karpeta Kamila BWJ, Wysoka 218A,
34-105 Wysoka, tel.: 794 593 983
48. Montażysta obuwia (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Stanisławiu Dolnym, ważna do
31.08.2018 r., KONTAKT: OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy, Stanisław Dolny 274, 34-130
Stanisław Dolny, tel.: 33 876 76 28
49. Montażysta reklam (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności manualne, praca na wysokościach, zmysł
estetyczny), praca na terenie małopolski, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Koczot Joanna ASPRO
Klecza Dolna, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 723 978 801, 884 883 501
50. Monter drzwi i okien (wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia, chęć
do pracy), praca w Choczni, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew Zakład Stolarski
Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS", os. Komanie 14, 34-123
Chocznia, tel.: 602 229 732, e-mail: zbydrew@wp.pl

51. Monter instalacji wodno – kanalizacyjnej (wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie,
uprawnienia w zakresie kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych, mile widziane uprawnienia do
spawania gazowego i elektrycznego, dyspozycyjność), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice, tel.: 33
82 349 22
52. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B, umiejętność
pracy w zespole) praca na terenie Polski, ważna do 17.11.2018 r. KONTAKT: NIKLA Sp. z o. o., Sp. k.,
Marcyporęba 190, 34-114 Marcyporęba, tel.: 781 631 455, e-mail: biuro@nikla.pl
53. Monter stolarki okiennej (wykształcenie średnie, mile widziane budowlane, mile widziana umiejętność
montażu stolarki okiennej, mile widziane doświadczenie w zawodzie - możliwość przyuczenia), praca na
terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 10.09.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny
S., Jasiński M., Stecko J., ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl (I
kontakt e-mail)
54. Murarz/Cieśla (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie, chęć do pracy), praca na terenie
małopolski, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Śliwa Grzegorz Firma Remontowo Budowlana „Grześ”
Przytkowice, tel.: 692 468 872
55. Murarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność murowania, chęć do pracy w tym zawodzie) praca na terenie
powiatu wadowickiego i oświęcimskiego, ważna do 10.09.2018 KONTAKT: Dyduch Przemysław Usługi
Ogólnobudowlane SOLID-BUD, Tarnawa Dolna 169, 34-210 Tarnawa Dolna, tel.: 695 312 036
56. Murarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności w zakresie murowania, mile widziane prawo jazdy kat.
B, wymagane doświadczenie w zawodzie), praca na terenie małopolski, ważna do 17.08.2018 r.,
KONTAKT: Kaźmierczak Witold, Podolany 118, 34-142 Podolany, tel.: 693 256 992
57. Murarz – tynkarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność w zakresie murowania, tynkowania, umiejętność
wykonywania ocieplenia i elewacji) praca na terenie woj. małopolskiego, ważna do 31.08.2018 r.
KONTAKT: Pacut Ryszard Firma Handlowo – Usługowa PROF.-BUD, Leńcze 337, 34-142 Leńcze, tel.:
608 628 486
58. Operator koparki (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia zawodowego, doświadczenie w
pracy w kopalni odkrywkowej, uprawnienia operatora koparki klasa I, umiejętność obsługi koparki z
młotem, znajomość zagadnień związanych z budową obsługiwanej maszyny), praca w Sosnowicach lub na
terenie powiatu wadowickiego, ważna do 11.10.2018r., KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice,
tel.: 534 610 530, e-mail: biuro@geosolid.com.pl
59. Operator koparki kołowej, gąsienicowej (wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi koparki, mile
widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie zawodowe), praca na terenie całej Polski, ważna
do 17.08.2018 r., KONTAKT: Styrna Andrzej Mucharz 15, 34-106 Mucharz, tel.: 33 877 59 25,
500 276 160, e-mail: partner6@op.pl
60. Operator ładowarki (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia zawodowego, doświadczenie w
pracy w kopalni odkrywkowej, uprawnienia operatora ładowarki klasa I, znajomość zagadnień związanych z
budową obsługiwanej maszyny), praca w Sosnowicach lub na terenie powiatu wadowickiego, ważna do
11.10.2018r., KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice, tel.: 534 610 530, e-mail:
biuro@geosolid.com.pl
61. Operator ładowarki (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie), praca na terenie całej
Polski (delegacje), ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Sordyl Paweł F.H.U. ul. Nadbrzeżna 3, 34-103
Witanowice, tel.: 502 251 095
62. Operator maszyny do rozkroju szkła CNC (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w obsłudze maszyny
do przetwórstwa szkła płaskiego, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy oraz prawo jazdy kat. B,
podstawy obsługi komputera, gotowość do pracy w systemie zmianowym, dokładność), praca w
Wadowicach, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Krzemień Marcin Wadowice, tel.: 606 805 807, e-mail:
dzial-produkcji@krzemien.com.pl
63. Operator spycharki (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia zawodowego, doświadczenie w
pracy przy wyrównywaniu terenu, uprawnienia operatora spycharki, znajomość zagadnień związanych z
budową obsługiwanej maszyny), praca w Sosnowicach lub na terenie powiatu wadowickiego, ważna do
11.10.2018r., KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice, tel.: 534 610 530, e-mail:
biuro@geosolid.com.pl
64. Operator urządzeń krusząco-sortujących (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia
zawodowego, doświadczenie w pracy w kopalni odkrywkowej, znajomość zagadnień związanych z budową
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obsługiwanej maszyny), praca w Sosnowicach lub na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 11.10.2018r.,
KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice, tel.: 534 610 530, e-mail: biuro@geosolid.com.pl
Operator walca drogowego (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia zawodowego,
doświadczenie w pracy przy zagęszczaniu gruntu, uprawnienia operatora walca drogowego, znajomość
zagadnień związanych z budową obsługiwanej maszyny), praca w Sosnowicach lub na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 11.10.2018r., KONTAKT: GEOSOLID Spółka z o. o. Sosnowice, tel.: 534 610
530, e-mail: biuro@geosolid.com.pl
Operator wtryskarki (wykształcenie nieistotne, zdolności manualne, umiejętność obsługi wtryskarki), praca
w Przytkowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: PPH Anplast Artur Rudecki Sp. J. Wysoka 239A,
34-105 Wysoka, tel.: 606 320 133
Osoba do pomocy na szwalni (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy w tym zawodzie, mile widziane
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 07.09.2018 r.,
KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.:
692 438 623 (kontakt telefoniczny w godzinach 07:00-17:00)
Osoba do smarowania obuwia (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Stanisławiu Dolnym,
ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy, Stanisław Dolny 274,
34-130 Stanisław Dolny, tel.: 33 876 76 28
Osoba do wykańczania obuwia (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Stanisławiu Dolnym,
ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy, Stanisław Dolny 274,
34-130 Stanisław Dolny, tel.: 33 876 76 28
Osoba do wyrobu pizzy (wykształcenie nieistotne, mile widziany piekarz lub kucharz lub osoba do
przyuczenia, mile widziana książeczka sanepid, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018
r., KONTAKT: Pietraszek Andrzej, Kocięcki Dariusz Pizzeria "AVANTI" S.C. al. M.B. Fatimskiej 23, 34100 Wadowice

71. 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 stażu na stanowisku piekarz, kultura osobista,
komunikatywność), praca w Zakrzowie, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel.: 33 876 61 52
72. Pokojowa (wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy w w/w zawodzie), praca w Radoczy, ważna
do 31.08.2018 r., KONTAKT: Radocza Park Spółka z o.o. , ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza, Tel.: 33 873 43
55
73. Pomoc domowa (wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunek/specjalność: kucharz, kucharka, mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, kreatywne podejście do gotowania, znajomość zasad
kuchni dietetycznej, dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu prac, komunikatywność, chęć
nauki i rozwoju, dbanie o czystość w miejscu pracy), praca w Świnnej Porębie, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
74. Pomocnik budowlany (mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy, kultura osobista),
praca w Wadowicach, ważna do 10.09.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M.,
Stecko J., ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl (I kontakt e-mail),
75. Pomocnik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca na terenie woj. małopolskiego,
ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Kołek Robert ROB-BUD Klecza Górna 8A, 34-124 Klecza Górna, tel.:
784 142 659 (I kontakt telefoniczny)
76. Pomocnik kierowcy (wykształcenie nieistotne, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mile
widziany rencista) praca w promieniu 40-50 km od Wadowic, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: Bąk
Stanisław Firma Handlowa „Bardimex”, ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, tel.: 695 802 701
77. Pomocnik produkcyjny – oklejanie krawędzi meblowych (wykształcenie nieistotne, mile widziana
umiejętność obsługi okleiniarki) praca w Izdebniku, ważna do 07.09.2018 r. KONTAKT: CDO CENTRUM
DREWNA I OKLEIN Sp. z o. o., Izdebnik 47, 34-144 Izdebnik, tel.: 600 349 147
78. Pomocnik stolarza (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, możliwość przyuczenia), praca w Kleczy
Górnej, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Czuba Andrzej Stolarstwo – Tapicerstwo Klecza Górna 5, 34124 Klecza Górna, tel.: 602 365 631
79. Pomocnik stolarza (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie – możliwość przyuczenia, chęć
do pracy), praca w Brodach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Brenkus Iwona FIRMA BRENKUS
Brody 503, 34-130 Brody, tel.: 602 524 140

80. Pomocnik tapicera (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy w tym zawodzie, umiejętności w zakresie
wyklejania mebli tapicerowanych, doświadczenie w zawodzie mile widziane), praca w Wadowicach, ważna
do 07.09.2018 r., KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna, ul. Młyńska 58, 34-100
Wadowice, tel.: 692 438 623 (kontakt telefoniczny w godzinach 07:00-17:00)
81. Pomocnik tapicera (wykształcenie nieistotne, chęć do pracy w tym zawodzie, możliwość przyuczenia), praca
w Leśnicy, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Klimowski Łukasz F.P.H.U. ART-MEB Leśnica 9, 34-145
Leśnica, tel.: 502 055 832
82. Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, mile
widziane prawo jazdy kat. B), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Jeleń Grażyna
Firma Remontowo – Budowlana "MAL-BUD" Klecza Dolna 12A, 34-124 Klecza Dolna,
tel.: 607 409 146 (I kontakt telefoniczny)
83. Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, umiejętności w zakresie
wykończeń wnętrz), praca na terenie Krakowa i okolic, ważna do 06.09.2018 r., KONTAKT: Kwiatek
Krzysztof Firma Remontowo-Budowlana "Kwiatpol" Klecza Dolna 146, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 692 412
765
84. Pracownik fizyczny (wykształcenie zawodowe, chęć do pracy w tym zawodzie, sumienność) praca w
Przytkowicach, ważna do 07.09.2018 r. KONTAKT: OPAX Sp. z o. o. Sp. k., Przytkowice 648, 34-141
Przytkowice, tel.: 33 876 10 10
85. Pracownik fizyczny (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B), praca na terenie Brzeźnicy i okolic,
ważna do 31.07.2018 r., KONTAKT: Mądry Mirosław Firma Handlowo Usługowa „OLA” Brzezinka 128,
34-114 Brzezinka, tel.: 660 631 013
86. Pracownik fizyczny (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zawodowe, chęć do pracy w tym
zawodzie, tężyzna fizyczna), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Burdek
Krzysztof Kamieniarstwo Barwałd Średni 343, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 609 604 484
87. Pracownik fizyczny (wykształcenie nieistotne, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca na terenie woj.
małopolskiego, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo BudowlanoInżynieryjne PROTE ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, tel.: 600 077 089
88. Pracownik fizyczny (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie – możliwość przyuczenia,
osoba niepaląca, komunikatywność), praca w Tomicach, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Łacek
Zbigniew Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS", os.
Komanie 14, 34-123 Chocznia, tel.: 602 229 732, e-mail: zbydrew@wp.pl
89. Pracownik kebaba (wykształcenie nieistotne, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziana książeczka
sanepidu lub gotowość jej wyrobienia, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Krugłow Patrycja al. Matki Bożej Fatimskiej 11, 34-100 Wadowice, tel.: 512 992 578
33. Pracownik linii maszyn przy płytach fornirowanych (wykształcenie nieistotne, mile widziane
doświadczenie – możliwość przyuczenia), praca w Izdebniku, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: CDO
Centrum Drewna i Oklein Sp. z o. o., Izdebnik 47, 34-144 Izdebnik, tel.: 600 349 147
90. Pracownik produkcyjno magazynowy (wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia do obsługi wózka
widłowego), praca w Spytkowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: "DE HEUS" Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 102, 34-116 Spytkowice, tel.: 24 721 04 49
91. Przedstawiciel handlowy (wykształcenie zawodowe lub średnie, prawo jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia, mile widziana znajomość branży stolarskiej), praca na
terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew Zakład
Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS", Chocznia, tel.: 602 229
732
92. Robotnik budowlany (wykształcenie nieistotne, chęć do pracy, możliwość przyuczenia) praca na terenie woj.
małopolskiego, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: Pacut Ryszard Firma Handlowo – Usługowa PROF.BUD, Leńcze 337, 34-142 Leńcze, tel.: 608 628 486
93. Robotnik budowlany (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność w
zakresie wykończeń wnętrz, umiejętność murowania, umiejętność tynkowania) praca na terenie woj.
małopolskiego, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Przystał Leon Usługi Budowlane DOM-STYL ul. Nad
Kanałem 38, 34-166 Spytkowice tel.: 602 611 329
94. Sortowacz surowców/operator (wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B) praca Wadowicach, ważna do
31.08.2018 r. KONTAKT: EKO WTÓR Sp. z o. o., ul. Wałowa 28, 34-100 Wadowice, tel.: 600 497 976
95. Spawacz (wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność spawania
elementów różnymi technikami, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość urządzeń do

spawania) praca w Tomicach, ważna do 31.08.2018 r. KONTAKT: EUROHUT Sp. z o. o., ul. Dworska 18,
34-100 Tomice, tel.: 502 644 039
96. Spawacz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie – możliwość przyuczenia, prawo
jazdy kat. B, chęć do pracy, dyspozycyjność), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.07.2018 r., KONTAKT:
Bartkowski Andrzej F.P.U.H. Klecza Dolna 103, 34-124 Klecza Dolna, e-mail: bartkowski@op.pl, tel.:
505 060 352
97. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, doświadczenie nie jest wymagane, chęć do pracy w tym zawodzie,
wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
31.08.2018 r. KONTAKT: Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex”, ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice,
tel.: 695 802 701
98. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia, dyspozycyjność), praca w Zebrzydowicach, ważna do
31.08.2018 r., KONTAKT: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 33 876 61 52
99. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia, dyspozycyjność), praca w Brodach, ważna do
31.08.2018 r., KONTAKT: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 33 876 61 52
100. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia, dyspozycyjność), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej,
ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Rynek 34, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska tel.: 33 876 61 52
101. Sprzedawca (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie w handlu, chęć do pracy w tym
zawodzie, dyspozycyjność w weekendy), praca w Wadowicach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Sordyl
Beata Sordyl 2, ul. Jasna 10, 34-100 Wadowice, tel.: 504 076 794
102. Sprzedawca (wykształcenie min. zawodowe lub średnie, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do
10.09.2018 r., KONTAKT: Adamczyk Zofia Sklep Spożywczy „MINI MAX” al. Wolności 85A, 34-100
Wadowice, tel.: 513 138 754
103. Sprzedawca (wykształcenie zasadnicze zawodowe mile widziane, mile widziane doświadczenie, wymagana
książeczka sanepidowska, umiejętność organizacji pracy, chęć do pracy, miła aparycja, komunikatywność),
praca w Spytkowicach, ważna do 06.09.2018 r., KONTAKT: Firma „ROGALA” Sp. z o.o. ul. Krakowska
20, 34-116 Spytkowice, tel.: 606 456 379
104. Sprzedawca (wykształcenie minimum zawodowe, umiejętność obsługi komputera, mile widziana
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, doświadczenie w handlu mile widziane), praca w Brodach, ważna do
07.09.2018 r., KONTAKT: Zacharski Paweł Sklep „Mini Max”, Brody 265, 34-130 Brody, tel.: 504 117 900
105. Sprzedawca/magazynier (wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy), praca w
Wadowicach, Makowie Podhalańskim lub Nowym Targu, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: ETAK Sp. z
o.o. Sp. k. Wadowice, e-mail: info@etak.com.pl
106. Stolarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność pracy w zawodzie stolarz, mile widziane doświadczenie w
zawodzie) praca w Łękawicy, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Szaflarska Jadwiga Stolarstwo
Meblowe, Łękawica 23, 34-124 Łękawica, tel.: 33 879 78 02
107. 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 31.08.2018
r., KONTAKT: Łuczak Marek Projektowanie i Wytwarzanie Mebli ul. Stolarska 54, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 602 116 775
108. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność pracy w drewnie mile widziana, doświadczenie w
zawodzie mile widziane – możliwość przyuczenia, chęć do pracy w tym zawodzie), praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 17.08.2018 r., KONTAKT: Wypiór Ludwik Stolarstwo Tapicerstwo ul.
Jagiellońska 50, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 604 284 982
109. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność wykonywania mebli),
praca w Brodach, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Brenkus Iwona FIRMA BRENKUS Brody 503,
34-130 Brody, tel.: 602 524 140
110. Stolarz (wykształcenie zawodowe stolarz lub technik technologii drewna, prawo jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie zawodowe, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego), praca w
Niemczech, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: MEBLOFORM sp. z o.o. al. Jana Pawła II 5, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 883 369 894

111. Stolarz (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie, umiejętność obsługi maszyn stolarskich), praca
w Kleczy Górnej, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT: Czuba Andrzej Stolarstwo – Tapicerstwo Klecza
Górna 5, 34-124 Klecza Górna, tel.: 602 365 631
112. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie,
umiejętności w zakresie prac stolarskich), praca w Wadowicach, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT:
"KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna, ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.: 692 438 623 (kontakt
telefoniczny w godzinach 07:00-17:00)
113. Stolarz (wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności w pracy na maszynach stolarskich, wymagane
doświadczenie, osoby niepalące), praca w Tomicach, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS", os. Komanie 14,
34-123 Chocznia, tel.: 602 229 732, e-mail: zbydrew@wp.pl
114. Stolarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w zawodzie min. 2 lata),
praca w Izdebniku, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z o.
o., Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 512 295 534
115. Stolarz (do przyuczenia) [wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności w pracy na maszynach
stolarskich, osoby niepalące], praca w Tomicach, ważna do 03.09.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS", os. Komanie 14,
34-123 Chocznia, tel.: 602 229 732, e-mail: zbydrew@wp.pl
116. Stolarz meblowy (wykształcenie zasadnicze zawodowe lub technikum kierunek/specjalność: stolarz, prawo
jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, samodzielna obsługa maszyn i
narzędzi stolarskich (piła stołowa, szlifierka, frezarka, strugarka, czopiarka, optymalizerka)), praca w
Świnnej Porębie, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna
Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
117. Ślusarz/monter (wykształcenie zawodowe ślusarskie, mechaniczne lub budowlane, umiejętność
postępowania zgodnie z zasadami BHP, mile widziana umiejętność obsługi maszyn i elektronarzędzi, prawo
jazdy kat. B, zdolności manualne, solidność, dokładność, dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie),
praca w Wadowicach, ważna do 10.09.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M.,
Stecko J., ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl (I kontakt e-mail),
118. Ślusarz/spawacz (wykształcenie w zawodzie ślusarz lub tokarz lub frezer, umiejętność obróbki mechanicznej
stali, mile widziane doświadczenie w zawodzie) praca w Skawinie, ważna do 17.08.2018 r. KONTAKT:
ANKORA Sp. z o. o., ul. Józefa Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina, tel.: 12 256 05 20, e-mail:
biuro@ankora.com.pl
119. Tapicer (wykształcenie nieistotne, samodzielny tapicer, wymagane doświadczenie w zawodzie tapicer
meblowy), praca w Barwałdzie Górnym, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: PAMIL - MEB Sp. j. Kamil
Pacut, Konrad Milka Barwałd Górny 371, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 609 175 833
120. Tapicer (wykształcenie nieistotne, min. 1 rok doświadczenia), praca w Izdebniku, ważna do 31.08.2018 r.,
KONTAKT: Obuwie DANIELLO KONOPKA Spółka Jawna, Izdebnik 469, 34-144 Izdebnik, tel.:
600 469 577
121. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie tapicer, samodzielny tapicer, mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), praca w Wadowicach, ważna do 07.09.2018 r.,
KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna, ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.:
692 438 623 (kontakt telefoniczny w godzinach 07:00-17:00)
122. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie tapicer, samodzielny tapicer, mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 07.09.2018 r.,
KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.:
692 438 623 (kontakt telefoniczny w godzinach 07:00-17:00)
123. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, wymagany min. 2 lata doświadczenia w zawodzie), praca w
Izdebniku, ważna do 20.08.2018 r., KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z o. o.
Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 33 876 32 60
124. Tapicer (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy), praca w
Leśnicy, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: Klimowski Łukasz F.P.H.U. ART-MEB Leśnica 9, 34-145
Leśnica, tel.: 502 055 832
125. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie), praca w Łękawicy, ważna do 30.08.2018
r., KONTAKT: Grajny Wiesław Tapicerstwo Meblowe, Łękawica 278, 34-124 Łękawica, tel.: 515 181 312

126. Wykrawacz elementów na ploterze (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Stanisławiu
Dolnym, ważna do 31.08.2018 r., KONTAKT: OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy, Stanisław
Dolny 274, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 33 876 76 28
127. Zbrojarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie zawodowe, uprawnienia spawalnicze
– mile widziane, osoba bez nałogów, chęć do pracy), praca w Tychach, ważna do 07.09.2018 r., KONTAKT:
Kolber Bogumiła „AKWEN” ul. Armii Krajowej 18, 34-300 Żywiec, tel.: 693 546 310

