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Wadowice, 21.05.2018r.
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OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:

Animator czasu wolnego (wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe pedagogiczne, mile
widziany kurs animatora, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018r.,
KONTAKT: Krzystyniak Paweł Budmatex ul. Wałowa 3, 34-100 Wadowice, tel.: 516 196 365, 516 547
586
2. Asystentka/higienistka stomatologiczna (wykształcenie min. średnie w zakresie asystentki/higienistki
stomatologicznej, chęć do pracy w tym zawodzie) praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r.
KONTAKT: Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna s.c. Joanna Jastrzębska, Anita Jastrzębska, ul. E.
K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.: 692 439 438
3. Diagnosta laboratoryjny do wykonywania oznaczeń grup krwi (wykształcenie wyższe magisterskie
analityki medycznej oraz 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 30.05.2018 r. KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
4. Doradca zawodowy (wykształcenie wyższe magisterskie doradca zawodowy, uprawnienia doradztwo
zawodowe), praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 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
5. Higienistka stomatologiczna (wymagane 2 letnie studium higienistki stomatologicznej) praca w
Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r. KONTAKT: Drabek-Jamróz Lucyna Prywatny Gabinet
Stomatologiczny, ul. Topolowa 14, 34-100 Wadowice, tel.: 728 847 766
6. Inspektor do spraw bhp/Specjalista (wykształcenie wyższe – specjalność bhp, prawo jazdy kat. B, mile
widziane doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: „Ochrona Pracy” Sp.
z o.o. ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, e-mail: sekretariat@ochronapracy.com, tel.: 33 873 17 26
7. Kierownik montażu mebli (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w branży meblowej, umiejętność
czytania rysunku technicznego, umiejętność zarządzania grupą, znajomość języka niemieckiego lub
angielskiego w stopniu komunikatywnym, dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność,
komunikatywność, elastyczność), praca na terenie Polski/Unii Europejskiej, ważna do 04.06.2018 r.,
KONTAKT: MWM sp. z o.o. Brody 606, 34-130 Brody, tel.: 664 939 669
8. Kierownik robót drogowo-budowlanych (wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia robót
drogowo-budowalnych, mile widziane doświadczenie), praca na terenie woj. małopolskiego, ważna do
31.05.2018 r., KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE ul.
Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice, tel.: 600 077 089
9. Konsultant do obsługi klientów z branży tapicerskiej (wykształcenie średnie zawodowe; umiejętność
czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji projektowej; dobra komunikatywność przez telefon;
znajomość języka angielskiego na poziomie: w piśmie – dobry, w mowie - biegły; dobra organizacja pracy;
sumienność; umiejętność pracy w zespole), praca w Brodach, ważna do 06.06.2018 r., KONTAKT: MWM
sp. z o.o. Brody 606, 34-130 Brody, e-mail: ewa.bury@mwm.net.pl, tel.: 664 939 669
10. Kontroler jakości (wykształcenie nieistotne, znajomość produkcji mebli tapicerowanych, chęć do pracy w
tym zawodzie) praca w Kleczy Dolnej, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: Filek Kazimierz P.P.H.
„Filex”, Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321
11. Księgowy/Kadrowy (wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe; min. 2 lata doświadczenia;
umiejętność obsługi: komputera, programów księgowo-kadrowych, programu płatnik, PFRON; znajomość
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przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 15.06.2018 r.,
KONTAKT: HMH Hardek Mąka Hardek Spółka Jawna, Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Dolna, e-mail:
mkadela@cukierniawadowice.pl
Majster robót drogowych/kierownik robót (wykształcenie średnie zawodowe, techniczna wiedza w branży
projektowo-technicznej, umiejętność zarządzania zespołem, mile widziane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji drogowej, doświadczenie min. 3 lata przy realizacji robót
bitumicznych), praca na terenie województwa małopolskiego, ważna do 15.06.2018 r., PRDM Wadowice
Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76a, 34-124 Barwałd Dolny, tel.: 721 062 031, e-mail: kadry@prdmwadowice.pl
Młodszy specjalista obsługi klienta (wykształcenie średnie ekonomiczne, umiejętność obsługi klienta,
umiejętność sprzedaży bankowych i pracy z gotówką), praca w Wadowicach, ważna do 13.06.2018 r.,
KONTAKT: Beskidzki Bank Spółdzielczy ul. Lwowska 72A, 34-100 Wadowice,
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 04.06.2018 r., KONTAKT: 1. ANTIMA Maciej Cholewa Stolarstwo
Meblowe 2. Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Miś” 3. Firma Usługowo-Handlowa MALIBU s.c. Barwałd
sŚredni 354, 34-124 Barwałd Średni, e-mail: zlobek@pluszowymis.net.pl, tel.: 691 998 612
Pielęgniarka (wykształcenie min. średnie kierunkowe, aktualne prawo do wykonywania zawodu,
doświadczenie nie jest wymagane) praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 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 30.05.2018 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 zawodowe, umiejętność pracy z zespole,
komunikatywność, biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, mile widziane doświadczenie jako
pracownik biurowy lub doświadczenie w obsłudze klienta, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 07.06.2018 r., KONTAKT: Radwan Piotr Centrum Ubezpieczeń
„EXPERT” ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Pracownik księgowości (wykształcenie średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe kierunek: księgowość;
znajomość przepisów prawa bilansowego; umiejętność: pracy w zespole, obsługi komputera; mile widziany
student księgowości), praca w Izdebniku, ważna do 15.06.2018 r., KONTAKT: Zakład ProdukcyjnoHandlowy „RELAKS” sp. z o.o., Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 512 295 534
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie, 2 letnie doświadczenie na stanowisku przedstawiciel
handlowy w branży: automatyka, hydraulika, pneumatyka, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi
komputera - praca w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym, mile widziana znajomość języka
angielskiego, systematyczne pozyskiwanie nowych klientów z wyznaczonego terenu, samodzielne
organizowanie czasu pracy, umiejętność zarządzania i realizowania wyznaczonych celów) praca na terenie
Wadowic, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: PRO AUTOMATIC Sp. z o. o., Wadowice, e-mail:
praca@proautomatic.pl
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 29.06.2018 r.
KONTAKT: Kotliński Cezary, Wadowice, e-mail: cezary.kotilnski@nnfinanse.pl
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, komunikatywność,
biegła wymowa, uprzejmość, znajomość branży FMCG), praca na terenie Krakowa, ważna do 30.05.2018r.,
KONTAKT: Lemarto R. Durał, S. Hołówka, D. Hołówka - Kozek Sp. Jawna Kraków, tel.: 661 333 929,
602 199 587, e-mail: marta.box@wp.pl
Przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, doświadczenie min. 3
lata na stanowisku przedstawiciela handlowego), praca na terenie Wadowic, Andrychowa i Kęt, ważna do
31.05.2018 r., KONTAKT: Lemarto R. Durał, S. Hołówka, D. Hołówka - Kozek Sp. Jawna Kraków, tel.:
661 333 929, 602 199 587, e-mail: m.milczanowska@lemarto.com.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
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zdrowia wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta, chęć niesienia pomocy innym) praca w
Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice tel.: 33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
Recepcjonistka (wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie, dobra znajomość języka
angielskiego), praca w Radoczy, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Radocza Park Spółka z o.o. ul.
Parkowa 1, 34-100 Radocza, e-mail: a.kwarciak@radoczapark.pl, tel.: 33 873 43 55
Referent do spraw administracyjnych (wykształcenie średnie zawodowe, bardzo dobra znajomość pakietu
Microsoft Office, podstawowa wiedza na temat BHP, podstawowa znajomość zagadnień kadrowych), praca
w Wadowicach, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: „Ochrona Pracy” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 34-100
Wadowice, e-mail: sekretariat@ochronapracy.com, tel.: 33 873 17 26
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 26.05.2018 r.,
KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
Specjalista ds. rozliczeń usług motoryzacyjno – ślusarskich (wykształcenie średnie mechaniczne w zakresie
mechaniki pojazdów samochodowych) praca w Wadowicach, ważna do 15.06.2018 r. KONTAKT:
Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, ul. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice, tel.: 33 82 33 868
Surdopedagog, tyflopedagog (wykształcenie wyższe magisterskie surdopedagogika, tyflopedagogika;
przygotowanie pedagogiczne nauczyciel surdopedagogiki), praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 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
Technolog branży tapicersko-meblowej (wykształcenie średnie zawodowe; biegła obsługa komputera –
umiejętność obsługi programów MsOffice; biegła obsługa oprogramowania AUTOCAD; znajomość
programu Excel, Corel Draw oraz obróbka baz danych; umiejętność czytania rysunku technicznego;
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym), praca w Brodach, ważna do 07.06.2018 r.,
KONTAKT: MWM sp. z o.o. Brody 606, 34-130 Brody, e-mail: ewa.bury@mwm.net.pl, tel.: 664 939 669
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OFERTY PRACY NIEZAWIERAJĄCE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ
PRACODAWCY:
Kelner (wykształcenie nie jest istotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia zawodowego, chęć do pracy
w tym zawodzie, mile widziana znajomość języka ukraińskiego), praca w Jaszczurowej, ważna do
29.05.2018 r.,
Pomoc kuchenna (wykształcenie nie jest istotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia zawodowego,
chęć do pracy w tym zawodzie, mile widziana znajomość języka ukraińskiego), praca w Jaszczurowej,
ważna do 29.05.2018 r.,
Pracownik fizyczny (wykonywanie stelaży) [wykształcenie nie jest istotne, zdolności manualne, umiejętność
obsługi maszyn do produkcji wyrobów drewnianych i metalowych, znajomość obsługi urządzeń
stosowanych w ślusarstwie i stolarstwie], praca w Świnnej Porębie, ważna do 21.05.2018 r.,
Robotnik budowlany (wykształcenie zawodowe, min. 1 rok doświadczenie w pracach drogowych,
umiejętność w zakresie układania kostki brukowej, chęć do pracy w tym zawodzie) praca na terenie Polski,
ważna do 01.06.2018 r.
Rozbieracz-wykrawacz (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie na stanowisku rozbieraczwykrawacz 1 miesiąc, mile widziana umiejętność rozbierania na części zasadnicze mięsa drobiowego, mile
widziana umiejętność wykrawania za pomocą różnych rodzajów noży mięsa drobiowego oraz elementów
zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne, mile widziana umiejętność ostrzenia i konserwowania
narzędzi stosowanych przy rozbiorze przy wykrawaniu (piły, noże), dodatkowo komunikatywna znajomość
języka ukraińskiego), praca w Tomicach, ważna do 21.05.2018 r.
Specjalista ds. udrażniania i konserwacji kanalizacji deszczowej, ściekowej i drenażowej (wykształcenie
zasadnicze zawodowe, umiejętność obsługi niwelatora, umiejętność czytania projektu budowlanego, min. 3
lata doświadczenia), praca na terenie całego kraju, ważna do 28.05.2018 r.,
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Stolarz [wykształcenie nieistotne, min. 1 miesiąc doświadczenia w pracy na stolarni, umiejętność obsługi
maszyny numerycznej (wycinanie z płyty elementów do produkcji szkieletów tapicerskich)], praca w Kleczy
Dolnej, ważna do 30.05.2018 r.
Układacz nawierzchni drogowych (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność
czytania dokumentów technicznych, tężyzna fizyczna, chęć do pracy w tym zawodzie), praca na terenie
całego kraju (tygodniowe delegacje i dłuższe), ważna do 21.05.2018r.

OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:
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Brukarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność w zakresie prac brukarskich) praca na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 31.05.2018 r. KONTAKT: GARD Rock Sp. z o. o., Zawadka, tel.: 519 059 677 email: biuro@gardrock.pl
Ciastkarz/garmażer (wykształcenie min, zawodowe, mile widziane gastronomiczne, umiejętności w
zawodzie ciastkarz/garmażer, mile widziana książeczka sanepid) praca w Zakrzowie, ważna do 15.06.2018 r.
KONTAKT: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
tel.: 33 876 61 52
Cholewkarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność szycia cholewek, doświadczenie w zawodzie) praca w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 31.05.2018 r. KONTAKT: Kozieł Gabriel, ul. Św. Floriana 28, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 669 199 099
Cholewkarz (wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia cholewek, 6 miesięcy doświadczenia), praca w
Stanisławiu Dolnym, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: PPH KAZKOBUT Kazimierz Konopka
Stanisław Dolny 396, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 33 876 72 35
Cukiernik (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy), praca w Łękawicy,
ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: Kolasa Jadwiga Stryszów Piekarnia i Cukiernia Stryszów 127, 34-146
Stryszów tel.: 505 099 583
Elektroenergetyk (wykształcenie zawodowe lub średnie, uprawnienia G1/E, mile widziane doświadczenie w
zawodzie), praca w Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej „TERMWAD” Spółka z o.o., al. M.B. Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 47 96
Elektromechanik (wykształcenie zawodowe, specjalność mechanika maszyn, wymagane doświadczenie,
prawo jazdy kat. B, umiejętność spawania, toczenia, znajomość elektroniki, pneumatyki), praca w
Biertowicach, ważna do 15.06.2018r., KONTAKT: Gielata Damian EMI Biertowice 256, 32-440
Biertowice, tel.: 501 519 088
Elektromechanik (wykształcenie średnie techniczne elektronik, chęć do pracy, zdolności manualne), praca w
Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Gotkiewicz Danuta – Zakład Handlowo – Usługowy
„ELDOM” pl. Bohaterów Getta 1, 34-100 Wadowice, tel.: 604 630 630
Elektromonter (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane uprawnienia SEP 1kV, mile widziane
doświadczenie w zawodzie elektromonter), praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT:
Jucha Władysław Instalatorstwo Elektryczne ul. Prof. Nikliborca 9, 34-100 Wadowice, tel.: 608 284 383
Elektronik (wykształcenie średnie elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, mile widziane
doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 14.06.2018 r., KONTAKT: Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „SKAWA” S.A. ul. Dr J.Putka 1, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 30 71
Elektryk (wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziane elektryczne, znajomość branży elektrycznej –
instalacji elektrycznych, chęć do pracy, mile widziane doświadczenie w zawodzie elektryk, mile widziane
uprawnienia SEP), praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 04.06.2018r., KONTAKT: Żurek
Stanisław Instalatorstwo Elektryczne Babica 134B, 34-103 Babica, tel.: 602 711 718
Elektryk (wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętność obsługi wózków jezdniowych, prawo jazdy kat.
B, uprawnienia na kierowcę operatora wózków jezdniowych; uprawnienia na dozór i eksploatacje urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej do 1 kV; uprawnienia czeladnika w zawodzie
elektromonter; znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym), praca w
Wadowicach, ważna do 30.06.2018 r., KONTAKT: CSA Sp. z o.o. Sp. k. Wadowice, e-mail:
a.gonet@jakubowski-csa.com
Elektryk (wykształcenie średnie elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV, mile widziane
doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 14.06.2018 r., KONTAKT: Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „SKAWA” S.A. ul. Dr J.Putka 1, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 30 71

22. Fliziarz (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy kat. B, umiejętność
układania płytek), praca na terenie małopolski i śląska, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: Dyduch
Mieczysław - BUD Świna Poręba 109, 34-106 Świnna Poręba, tel.: 694 316 255
23. Fryzjer (wykształcenie zasadnicze zawodowe: kierunek, umiejętności w zawodzie fryzjer, doświadczenie w
zawodzie), praca w Wadowicach, ważna do 11.06.2018 r., KONTAKT: Korzeniowska Joanna Salon
Fryzjerski ul. Kościuszki 3, 34-100 Wadowice, tel. 605 987 790
24. Fryzjer męski (wykształcenie zasadnicze zawodowe; kurs fryzjerski; czeladnik fryzjer; umiejętności
fryzjerskie; chęć i zaangażowanie do pracy; doświadczenie nie jest wymagane; zapewnione szybkie
szkolenie w zakresie strzyżenia włosów i stylizacji bród), praca w Wadowicach; ważna do 30.05.2018 r.,
KONTAKT: Kowalska Dorota GENTLEMAN’S BARBER SHOP ul. Lwowska 70, 34-100 Wadowice tel.:
574 559 323
25. Fryzjerka (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe fryzjerskie, mile widziane doświadczenie
zawodowe), praca w Wadowicach, ważna do 05.06.2018 r., KONTAKT: Stańco Joanna Salon Urody Dotyk
Piękna / 2. SWEET SHOP ul. Wrzosowa 7, 34-100 Tomice e-mail: salon.dotykpiekna@gmail.com, tel.:
796 002 492
26. Hydraulik (wykształcenie nieistotne, umiejętność w zakresie hydraulik, chęć do pracy), praca w
Wadowicach, ważna do 04.06.2018 r., KONTAKT: Sordyl Beata Sordyl 2 ul. Jasna 10, 34-100 Wadowice
tel.: 504 076 794
27. Instalator wodno-kanalizacyjny CO i GAZ (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane
doświadczenie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia spawacza), praca w
Bachowicach, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT: Mruczek Tadeusz FUH „Instalted” ul. Stefczyka 8c, 34116 Bachowice, tel.: 607 032 086
28. Kelner/kelnerka (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, komunikatywna znajomość język
angielskiego, komunikatywność, miła aparycja) praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT:
„Galeria Cafe” Rafał Talaga, Katarzyna Augustyniak – Talaga s.c., ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice
29. Kelner/ka (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność)
praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Latawiec Bartłomiej LATBAR, ul.
Jagiellońska 62, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 602 173 616
30. Kelner (wykształcenie mile widziane zawodowe, mile widziane doświadczenie w zawodzie, mile widziana
znajomość języka angielskiego, zaangażowanie) praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT:
Działa Sławomir, ul. Zatorska 17, 34-100 Wadowice, tel.: 534 017 052
31. Kelner (wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; inne: szukamy
osoby otwartej na nowe doświadczenia oraz starannej w swojej pracy, nawet jeśli posiadasz małe
doświadczenie, jesteśmy gotowi przeprowadzić dla Ciebie szkolenie, możliwość pracy dla studenta), praca w
Radoczy, ważna do 08.06.2018r., KONTAKT: BAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. Radocza, tel.: 889 318 826
32. Kierowca (wykształcenie nieistotne, wymagana książeczka sanepidowska, prawo jazdy kat. B, mile widziane
prawo jazdy kat. C, mile widziane doświadczenie, osoba z powiatu wadowickiego lub suskiego, mile
widziana współpraca biznesowa), praca na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, ważna do
15.06.2018 r., KONTAKT: Sławomir Król F.H.U. Świnna Poręba 13, 34-106 Świnna Poręba, tel.: 662 762
452
33. Kierowca kat. B (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, mile widziana książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie) praca na terenie małopolski i śląska, ważna do 08.06.2018 r. KONTAKT:
HMH Hardek Mąka Hardek Spółka Jawna, Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Dolna, e-mail:
rekrutacja@cukierniawadowice.pl
34. Kierowca kat. C (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C, wymagany kurs na przewóz rzeczy)
praca na terenie małopolski, ważna do 31.05.2018 r. KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo
Budowlano-Inżynieryjne PROTE, ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice, tel.: 600 077 089
35. Kierowca kat. C (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagane prawo jazdy
kat. C), praca w promieniu 100 km od siedziby pracodawcy, ważna do 12.06.2018 r., KONTAKT:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brody 666, 34-130 Brody, tel.: 608 052 136, e-mail:
biuro@markat.com.pl
36. Kierowca kat. C (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C, kurs na przewóz rzeczy), praca na
terenie Barwałdu Średniego i Wadowic, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak
Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623

37. Kierowca C+E, C z przewożeniem rzeczy (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe 1 rok,
prawo jazdy kat. C, mile widziane prawo jazdy kat. C+E), praca w Goleszowie lub Liszkach, ważna do
04.06.2018r., KONTAKT: Sarapata Ryszard mgr inż. Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki WodnoŚciekowej i Melioracyjnej Barwałd Dolny, tel.: 501 424 393 (kontakt po godzinie 16:00)
38. 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
39. Kierowca kat. C (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C, kurs na przewóz rzeczy, mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności), praca terenie Wadowic i okolic, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT:
Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex” ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, tel.: 695 802 701
40. Kierowca kat. C + E (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C + E, kurs na przewóz rzeczy, mile
widziane orzeczenie o niepełnosprawności), praca na trasie Wadowice – Chorzów, ważna do 08.06.2018 r.,
KONTAKT: Bąk Stanisław Firma Handlowa „Bardimex” ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, tel.: 695 802
701
41. Kierowca kat. C – gruszka (wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, doświadczenie w kierowaniu
pojazdami dostawczymi, dobra orientacja w terenie), praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do
08.06.2018r. KONTAKT: Andrzej Głuc F.P.H.U. GŁUC Wadowice, tel.: 602 591 025
42. Kierowca/kurier (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 t.,
chęć do pracy, dyspozycyjność, uczciwość, sumienność, zaangażowanie, osoby bez nałogów), praca na
terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: Polak Kazimiera POL – MAR
ul. Biała Droga 67, 34-123 Chocznia, tel.: 604 956 593
43. Kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy
kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, chęć do pracy w tym zawodzie), praca na terenie Niemiec, Austrii,
Słowacji i Czech, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT: Filek Kazimierz P.P.H. „FILEX” Klecza Dolna 18A,
34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321
44. Kierowca samochodu ciężarowego C+E (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie
zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy), praca na terenie całego kraju, ważna do
30.05.2018r., KONTAKT: Bryła Tadeusz Usługi Handlowo-Sprzętowo-Transportowe ul. Starowiejska 51,
34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
45. 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 30.05.2018r.,
KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.:
33 872 12 03, e-mail: kadry@zzozwadowice.pl
46. Kierowca wywrotki (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. C) praca na terenie całego kraju, ważna do
30.05.2018 r. KONTAKT: Bogunia Andrzej Usługi Budowlano – Sprzętowe, Transportowe i Handlowe,
Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice, tel.: 693 128 202
47. Kontroler/Kontrolerka szycia na szwalni (wykształcenie nie jest istotne, mile widziana znajomość branży
krawieckiej), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT: „KASPRZAK” T. J.
Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
48. Koordynator ruchu wewnętrznego / portier (wykształcenie mile widziane średnie zawodowe, mile widziane
doświadczenie, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, miła aparycja), praca w Wadowicach, ważna
do 30.05.2018r., KONTAKT: Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna ul. Chopina 1,
34-100 Wadowice, tel.: 33 873 50 10, e-mail: kadry@paper.com.pl
49. Kosmetyczka (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie
zawodowe), praca w Wadowicach, ważna do 05.06.2018 r., KONTAKT: Stańco Joanna Salon Urody Dotyk
Piękna / 2. SWEET SHOP ul. Wrzosowa 7, 34-100 Tomice e-mail: salon.dotykpiekna@gmail.com, tel.:
796 002 492
50. Kosmetyczka (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie
zawodowe), praca w Tomicach, ważna do 05.06.2018r., KONTAKT: Stańco Joanna Salon Urody Dotyk
Piękna / 2. SWEET SHOP ul. Wrzosowa 7, 34-100 Tomice, tel.: 796 002 492, e-mail:
salon.dotykpiekna@gmail.com

51. Krawcowa/szwaczka (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności szycia tapicerki, doświadczenie w szyciu),
praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: „KASPRZAK” T.J. Kasprzak Spółka
Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 604 064 164
52. Krawiec (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, umiejętność szycia na
stebnówce i owerloku, mile widziana umiejętność szycia na miarę) praca w Radoczy, ważna do 30.05.2018
r. KONTAKT: Mrugała Renata – R. Mrugała, ul. Zielona 9, 34-100 Radocza tel.: 886 054 923
53. Krawiec (wykształcenie nieistotne, min. 1 miesiąc doświadczenia, umiejętność szycia na maszynie
stębnówce) praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: P.P.H.”Adamex” J. Karoń, E.
Kasprzak, A. Kasprzak Sp. Jawna, ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice, tel.: 885 794 444
54. Kucharka – Kuchnia domowa (wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność przygotowywania posiłków), praca w
Radoczy, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: BAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. Radocza, tel.: 889 318 826
55. Kucharz (wykształcenie mile widziane zawodowe, mile widziane doświadczenie w zawodzie, umiejętność
pracy w zespole, mile widziana książeczka sanepid, chęć do pracy, zaangażowanie) praca w Wadowicach,
ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Działa Sławomir, ul. Zatorska 17, 34-100 Wadowice, tel.: 534 017 052
56. Kucharz (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe gastronomiczne, doświadczenie w tym
zawodzie, umiejętności w zakresie zimnej kuchni, samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy
w zespole), praca w Wadowicach, ważna do 04.06.2018r., KONTAKT: Paśnik Janina Restauracja „Dworek
Mikołaj” ul. Błonie 1, 34-100 Wadowice, tel.: 33 873 35 80, e-mail: biuro@dworek-mikolaj.com.pl
57. Magazynier (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, znajomość komputera w
tym MS WORD, MS EXCEL, mile widziane doświadczenie w branży meblarskiej, wymagane orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności) praca w Brodach, ważna do 29.06.2018 r. KONTAKT: MWM Sp. z o. o.,
Brody 606, 34-130 Brody, tel.: 664 939 669, e-mail: ewa.bury@mwm.net.pl
58. Magazynier/Operator wózka widłowego (wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienie do obsługi
wózków widłowych, umiejętność wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych) praca w Izdebniku,
ważna do 15.06.2018 r. KONTAKT: CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o. o., Izdebnik 47, 34-144
Izdebnik, tel.: 662 135 965
59. Magazynier (wykształcenie nieistotne, kurs operatora wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku, znajomość oprogramowania firmy INSERT Subiekt GT, mile widziana
znajomość branży hydraulicznej, otwartości na nowe umiejętności i poszerzanie wiedzy, komunikatywność,
odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków), praca w Kleczy Dolnej,
ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne Sławomir Migdałek, Piotr
Kozłowski s.c. Klecza Dolna 15A, 34-124 Klecza Dolna, e-mail: pawel@mce.net.pl, tel.: 575 308 415
60. Magazynier (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w
zespole, komunikatywność, dyspozycyjność), praca w Zebrzydowicach, ważna do 14.06.2018 r.,
KONTAKT: „TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA” Zebrzydowice 455B, 34-130 Zebrzydowice, tel.:
502 308 359
61. Malarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność malowania, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do
04.06.2018 r., KONTAKT: Sordyl Beata Sordyl 2 ul. Jasna 10, 34-100 Wadowice tel.: 504 076 794
62. Mechanik (wykształcenie średnie zawodowe, mile widziani absolwenci szkół technicznych, mechanicznych;
umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej), praca w Wadowicach, ważna do
29.06.2018 r., KONTAKT: Maspex-GMW Sp. z o.o. Sp. k. ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, tel.:
512 409 966, e-mail: k.bula@maspex.com
63. Mechanik samochodów ciężarowych (wykształcenie nie jest istotne, znajomość mechaniki pojazdowej),
praca w Ryczowie, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: „Firma Transportowa Trans-Ted Jolanta Bryła i
Tadeusz Bryła Spółka Jawna” ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
64. Mechanik pojazdów samochodowych (wykształcenie zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B, mile
widziane doświadczenie – możliwość przyuczenia), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 30.05.2018 r.,
KONTAKT: Pacułt Andrzej M&A Menadżer Stanisław Dolny 481, 34-130 Stanisław Dolny, tel.:
602 626 847
65. Mechanik pojazdów samochodowych (wykształcenie min. zawodowe o kierunku mechanik pojazdów
samochodowych, tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub
ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wymagany
staż pracy na stanowisku mechanik samochodowy, umiejętność; posługiwania się przyrządami
pomiarowymi, diagnozowania pojazdów i ich silników, doboru części zamiennych, wykonywania obsługi
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okresowej, oraz naprawa pojazdów samochodowych i ich podzespołów, znajomość podstaw silników
spalinowych, znajomość budowy pojazdów i ich podzespołów, prawo jazdy kat. B) praca w Tomicach,
ważna do 08.06.2018 r. KONTAKT: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Drabczyk, Robert Drabczyk s.c.,
ul. Dworska 4, 34-100 Tomice
Monter (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, mile widziane umiejętność obsługi
elektronarzędzi) praca na terenie małopolski, ważna do 15.06.2018 r. KONTAKT: Rzepa Miłosz Firma
Kora, Przeciszów, tel.: 729 348 279, e-mail: firmakora.mr@wp.pl
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 31.05.2018r.,
KONTAKT: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice, tel.: 33
82 349 22
Monter instalacji sanitarnych (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane uprawnienie zgrzewacza rur,
min. 1 rok doświadczenia na stanowisku monter instalacji sanitarnych lub 2 lata doświadczenia jako
pracownik ogólnobudowlany, mile widziana umiejętność obsługi niwelatora, mile widziana umiejętność
czytania rysunku technicznego), praca na terenie województwa małopolskiego lub śląskiego, ważna do
04.06.2018r., KONTAKT: Sarapata Ryszard mgr inż. Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki WodnoŚciekowej i Melioracyjnej Barwałd Dolny, tel.: 501 424 393 (kontakt po godzinie 16:00)
Monter mebli (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność w zakresie mebli, chęć
do pracy w tym zawodzie) praca na terenie małopolski, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Widlarz Józef
„PROD-DENT”, ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice tel.: 502 524 510
Monter mebli (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, dobra organizacja
pracy), praca w Brodach, ważna do 04.06.2018 r., KONTAKT: MWM sp. z o.o. Brody 606, 34-130 Brody
tel.: 664 939 669
Monter okien PCV (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane prawko jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie w budownictwie, chęć do pracy), praca w Bachowicach, ważna do 30.05.2018 r.,
KONTAKT: P.P.H.U. „PULS” Spółka Jawna Momot Adam, Momot Tadeusz, Balonek Iwona, Suski Jerzy
ul. Ks. Gołby 82, 34-116 Bachowice, tel.: 600 472 413
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
Monter/spawacz (wykształcenie zawodowe lub średnie, uprawnienia spawalnicze, mile widziane
doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej „TERMWAD” Spółka z o.o., al. M.B. Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 47 96
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 30.05.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny
S., Jasiński M., Stecko J., e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl tel.: 508 010 017 (I kontakt e-mail)
Murarz/Cieśla (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie, chęć do pracy), praca na terenie
małopolski, ważna do 11.06.2018 r., KONTAKT: Śliwa Grzegorz Firma Remontowo Budowlana „Grześ”
Przytkowice, tel.: 692 468 872
Murarz – tynkarz (wykształcenie nieistotne, umiejętność murowania i tynkowania, chęć do pracy), praca w
Wadowicach, ważna do 04.06.2018 r., KONTAKT: Sordyl Beata Sordyl 2 ul. Jasna 10, 34-100 Wadowice
tel.: 504 076 794
Murarz / Zbrojarz / Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, mile
widziane prawo jazdy kat. B), praca w Bielsku Białej, ważna do 15.06.2018 r., KONTAKT: Góralczyk
Mirosław Fach-BUD-Usługi Budowlane ul. Biała Droga 176, 34-123 Chocznia, tel.: 668 491 054 (I kontakt
telefoniczny)
Obuwnik montażysta [wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia),
chęć do pracy, mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności], praca w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ważna do 15.06.2018r., KONTAKT: "GLANZBUT" Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 35, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska
Ogrodnik (wykształcenie nieistotne, chęć do pracy w tym zawodzie) praca w Skawinie, ważna do
30.05.2018 r. KONTAKT: Wójcik Zofia Zakład Usług Wielobranżowych „DOMINO”, ul. Zagrody 21, 34115 Łączany tel.: 692 073 240

80. Ogrodnik / Pracownik fizyczny (wykształcenie podstawowe, 1 rok doświadczenia zawodowego,
umiejętność: obsługa sprzętów ogrodniczych, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w Wadowicach,
ważna do 25.05.2018r., KONTAKT: Studnicki Michał OGRODY MALWA Wadowice, e-mail:
biuro@ogrodymalwa.pl
81. 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 08.06.2018
r., KONTAKT: „KASPRZAK” T.J. Kasprzak Spółka Jawna ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.: 692
438 623
82. Operator katera (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, mile widziana znajomość
branży tkanin tapicerskich, chęć do pracy w tym zawodzie), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do
08.06.2018r., KONTAKT: "KASPRZAK" T. J. Kasprzak Spółka Jawna Barwałd Średni 332, 34-124
Barwałd Średni, tel.: 692 438 623
83. 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
84. Operator koparki gąsienicowej (wykształcenie nieistotne, uprawnienia operatora koparki gąsienicowej) praca
na terenie całego kraju, ważna do 29.06.2018 r. KONTAKT: Bogunia Andrzej Usługi BudowlanoSprzętowe, transportowe i Handlowe, tel.: 693 128 202
85. Operator koparki/koparko ładowarki (wykształcenie nieistotne, uprawnienia na koparkę lub koparko –
ładowarkę, wymagane doświadczenie), praca na terenie woj. małopolskiego, ważna do 25.05.2018 r.,
KONTAKT: Kowalski Michał Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE, ul. Konwaliowa 32, 34116 Spytkowice, tel.: 600 077 089
86. Operator koparki / ładowarki (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy w tym
zawodzie, dyspozycyjność, uprawnienia do obsługi koparki III kat. lub uprawnienia do obsługi ładowarki),
praca w Choczni, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia, tel.: 502 351 332, e-mail: eko.ksiazek@gmail.com
87. 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
88. Operator CNC – maszyna tapicerska (wykształcenie zasadnicze zawodowe, bardzo dobra znajomość pakietu
Microsoft Office, możliwość przyuczenia), praca w Brodach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: MWM
sp. z o.o. Brody 606, 34-130 Brody, e-mail: ewa.bury@mwm.net.pl, tel.: 880 731 840
89. Operator okleiniarki (wykształcenie nieistotne; mile widziane uprawnienia na wózek widłowy; wymagane
doświadczenie), praca w Biertowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Gielata Damian EMI
Biertowice, tel.: 501 191 651
90. Operator-pakowacz (wykształcenie średnie zawodowe), praca w Wadowicach, ważna do 29.06.2018r.,
KONTAKT: Maspex-GMW Sp. z o. o. Sp. k. ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, tel.: 512 409 966,
e-mail: k.bula@maspex.com
91. Operator piły panelowej (wykształcenie nieistotne; mile widziane uprawnienia na wózek widłowy;
wymagane doświadczenie), praca w Biertowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Gielata Damian
EMI Biertowice, tel.: 501 191 651
92. Operator spycharki (wykształcenie nieistotne, uprawnienia operatora spycharki) praca na terenie całego
kraju, ważna do 29.06.2018 r. KONTAKT: Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, transportowe i
Handlowe, tel.: 693 128 202
93. 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
94. Operator urządzeń krusząco-sortujących (wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia
zawodowego, doświadczenie w pracy w kopalni odkrywkowej, 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
95. 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
96. Operator węzła betoniarskiego (wykształcenie średnie zawodowe budowlane, umiejętność obsługi
komputera, umiejętność kierowania ludźmi, organizacja pracy, mile widziane doświadczenie) praca w
Witanowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Kosycarz Jan SMOLBET, ul. Krakowska 70, 34-103
Witanowice tel.: 607 943 133
97. Operator wozidła (wykształcenie nieistotne, uprawnienia do obsługi wozidła, prawo jazdy kat. C), praca we
Wrocławiu, ważna do 22.06.2018r. KONTAKT: Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe,
Transportowe i Handlowe, e-mail: bogunia2006@interia.pl, tel.: 693 128 202
98. Osoba do pomocy na szwalni (wykształcenie podstawowe, chęć do pracy w tym zawodzie, mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT:
„KASPRZAK” T. J. Kasprzak Spółka Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni tel.: 604 064 164
99. 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 08.06.2018
r., KONTAKT: Pietraszek Andrzej, Kocięcki Dariusz Pizzeria "AVANTI" S.C. al. M.B. Fatimskiej 23, 34100 Wadowice
100. Osoba sprzątająca (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
wymagane orzeczenie o niepełnosprawności), praca w Wadowicach, ważna do 15.06.2018 r., KONTAKT:
CLAR SYSTEM S.A. Poznań, tel.: 512 053 545
101. Piekarz (wykształcenie mile widziane zawodowe, doświadczenie w zawodzie min. 1 rok) praca w
Wadowicach, ważna do 29.06.2018 r. KONTAKT: Kruk Paweł, Kruk Krystyna PIKEARSTWO s.c., ul.
Barska 16, 34-100 Wadowice, tel.: 606 121 239
102. 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 15.06.2018 r. KONTAKT: Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”, ul. Rynek 34, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 33 876 61 52
103. Pizzer (wykształcenie zawodowe, umiejętność w zawodzie kucharz, książeczka sanepid) praca w
Wadowicach, ważna do 31.05.2018 r. KONTAKT: Gudowska Olga „ALEX” Pizzeria Pepe, ul. Zatorska 3,
34-100 Wadowice, tel.: 693 772 830
104. Pokojowa (wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy w w/w zawodzie), praca w Radoczy, ważna
do 08.06.2018 r., KONTAKT: Radocza Park Spółka z o.o. ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza, e-mail:
a.kwarciak@radoczapark.pl, tel.: 33 873 43 55
105. Pomoc kuchenna (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie) praca w
Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Badura Spółka Jawna, ul. Wenecja 4, 34-100 Wadowice,
tel.: 790 708 709 e-mail: biuro@hotelbadura.pl
106. Pomoc kuchenna (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w pracy na kuchni,
książeczka sanepid, dyspozycyjność), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 05.06.2018r.,
KONTAKT: Latawiec Bartłomiej LATBAR ul. Jagiellońska 62, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 602
173 616
107. Pomoc kuchenna (wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka sanepidowska, chęć do pracy),
praca w Choczni, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: Koper Irena Z.H.P.U. „ADIR” os. Ramendowskie 24,
34-123 Chocznia, tel.: 512 289 598
108. Pomoc kuchenna (wykształcenie nieistotne, dyspozycyjność, chęci do pracy, mile widziana książeczka
sanepid), praca w Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Pietraszek Andrzej, Kocięcki Dariusz
Pizzeria "AVANTI" S.C. al. M.B. Fatimskiej 23, 34-100 Wadowice
109. Pomocnik brukarza (wykształcenie nieistotne) praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 31.05.2018
r. KONTAKT: GARD Rock Sp. z o. o., Zawadka, tel.: 519 059 677 e-mail: biuro@gardrock.pl

110. Pomocnik budowlany (mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy, kultura osobista),
praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M.,
Stecko J., e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl tel.: 508 010 010 (I kontakt e-mail)
111. Pomocnik kamieniarza (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe, doświadczenie
w tym zawodzie, chęć do pracy w tym zawodzie, tężyzna fizyczna), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do
30.05.2018r., KONTAKT: Burdek Krzysztof Kamieniarstwo Barwałd Średni 343, 34-124 Barwałd Średni,
tel.: 609 604 484
112. Pomocnik stolarza (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy),
praca w Tomicach, ważna do 08.06.2018r., KONTAKT: Kolasa Ariel Firma „Kolmar” ul. Floriańska 74, 34100 Tomice, tel.: 33 873 72 34 wew. 21
113. Pomocnik stolarza (wykształcenie nieistotne, podstawowe umiejętności w zawodzie, mile widziane
doświadczenie), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Łuczak Marek
Projektowanie i Wytwarzanie Mebli ul. Stolarska 54, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel.: 602 116 775
114. Pomocnik stolarza (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy w tym zawodzie), praca w Wadowicach,
ważna do 31.05.2018r., KONTAKT: „KASPRZAK” T.J. Kasprzak Spółka Jawna ul. Młyńska 58, 34-100
Wadowice, tel.: 692 438 623
115. 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 31.05.2018r., KONTAKT: „KASPRZAK” T. J. Kasprzak Spółka Jawna, ul. Młyńska 58, 34-100
Wadowice, tel.: 692 438 623
116. Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, umiejętności w zakresie
wykończeń wnętrz), praca na terenie Krakowa i okolic, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: Kwiatek
Krzysztof Firma Remontowo-Budowlana „Kwiatpol” Klecza Dolna 146, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 692
412 765
117. Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, mile
widziane prawo jazdy kat. B), praca na terenie Małopolski, ważna do 04.06.2018r., KONTAKT: Jeleń
Grażyna Firma Remontowo – Budowlana "MAL-BUD" Klecza Dolna, tel.: 607 409 146
118. Pracownik budowlany (prace wykończeniowe) [wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w
wykończeniach wnętrz, umiejętność w zakresie szpachlowania, gipsowania, montażu płyt gipsowokartonowych, układania płytek, mile widziane prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka
angielskiego], praca na terenie Norwegii, ważna do 11.06.2018 r., KONTAKT: Krzystyniak Paweł
Budmatex ul. Pułaskiego 8, 34-100 Wadowice, tel.: 697 061 685
119. Pracownik budowlany w zakresie dociepleń budynków (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie
w zawodzie, prawo jazdy kat. B, umiejętności w zakresie dociepleń budynków), praca na terenie Małopolski
i Śląska, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: Dyduch Mieczysław - BUD Świna Poręba 109,
34-106 Świnna Poręba, tel.: 694 316 255
120. Pracownik gospodarczy (wykształcenie nieistotne, umiejętność w zakresie ślusarstwa i drobnych prac
remontowo budowlanych, tężyzna fizyczna, mile widziany emeryt/rencista), praca w Wadowicach, ważna do
04.06.2018 r., KONTAKT: Sordyl Beata Sordyl 2 ul. Jasna 10, 34-100 Wadowice tel.: 504 076 794
121. Pracownik fizyczny (wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w pracach
ogrodniczych, osoba bez nałogów), praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 04.06.2018 r.
KONTAKT: Szeliga Patryk PATRYKOWÓZ Klecza Górna 240A, 34-124 Klecza Górna tel.: 503 372 988
122. Pracownik fizyczny na lakiernię (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie – możliwość
przyuczenia, osoba bez nałogów, komunikatywność), praca w Choczni, ważna do 15.06.2018 r.,
KONTAKT: Łacek Zbigniew Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy „ZBYDREW”, Usługi Transportowe
„ZK-TRANS” os. Komanie 14, 34-123 Chocznia, tel.: 602 229 732
123. Pracownik obsługi maszyny papierniczej i urządzeń przygotowania masy papierniczej (wykształcenie
zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej, mile widziane
uprawnienie do obsługi wózków widłowych, umiejętność pracy w zespole), praca w Wadowicach, ważna do
30.04.2018r., KONTAKT: Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna ul. Chopina 1, 34-100
Wadowice, tel.: 515 033 928, e-mail: rekrutacja@paper.com.pl
124. Pracownik ochrony (wykształcenie nieistotne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, chęć do pracy)
praca w Babicy (koło Oświęcimia), ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Perfekcja” Sp. z o. o., Babice, tel.: 608 024 386

125. Pracownik ogólnobudowlany (wykształcenie zawodowe, mile widziane budowlane, mile widziane
doświadczenie, umiejętności w zakresie prac budowlanych), praca na terenie małopolski i śląska, ważna do
30.06.2018 r., KONTAKT: Wacław Krzysztof Firma Usługowa Wacław, Tłuczań, tel.: 502 895 997
126. Robotnik budowlany (wykształcenie nieistotne, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane
uprawnienia do obsługi ciężkiego sprzętu, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia)), praca na
terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: Kozioł Mieczysław. Zakład
Robót Budowlano-Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych, ul. Zagroda 16, 34-115 Łączany, tel.
600 211 066
127. Robotnik ogólnobudowlany (wykształcenie nieistotne, mile widziane uprawnienia na koparko ładowarkę lub
mini koparkę, doświadczenie w pracy na budowie, umiejętność w zakresie prac budowlanych) praca na
terenie małopolski, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Kapłon Kazimierz Usługi Remontowo-Budowalne,
ul. Nikliborca 10, 34-100 Wadowice, tel.: 500 249 504
128. Serwisant urządzeń pomiarowych/Sprzedawca (wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie, umiejętność samodzielnej pracy, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do 14.06.2018
r., KONTAKT: Boda Paweł „Bod-Wag” Naprawa Wag, Wadowice, tel.: 602 138 226
129. Sortowacz surowców, operator (wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B), praca w
Wadowicach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: EKO-WTÓR Sp. z o.o. ul. Wałowa 28, 34-100
Wadowice, tel.: 600 497 976
130. Sprzątaczka (wykształcenie zawodowe, chęć do pracy), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
08.06.2018 r., KONTAKT: Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardynów), Klasztor, ul. Bernardyńska 46, 34130 Kalwaria Zebrzydowska
131. Sprzedawca (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia), mile
widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej) praca w Tomicach, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT:
KSYLA S.C A.H Bulanda, ul. Wadowicka 73, 34-100 Tomice, tel.: 519 308 417
132. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, wymagana książeczka sanepid, mile widziana umiejętność obsługi
kasy fiskalnej, mile widziane doświadczenie w zawodzie, osoba z powiatu wadowickiego lub suskiego, mile
widziana współpraca biznesowa), praca na terenie województwa małopolskiego, ważna do 15.06.2018 r.,
KONTAKT: Sławomir Król F.H.U. Świnna Poręba 13, 34-106 Świnna Poręba, tel.: 662 762 452
133. Sprzedawca materiałów budowlanych (wykształcenie mile widziane średnie zawodowe, doświadczenie w
handlu, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość materiałów budowlanych), praca w Brzeźnicy, ważna
do 30.05.2018r., KONTAKT: Jerzy Kosek. 1. Market Budowlany JEŻYK 2. FOX S.C. 3. ADC
Technologies S.C. ul. Krakowska 80, 34-114 Brzeźnica, tel.: 33 879 20 12, e-mail: rekrutacja@mbjezyk.pl
134. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność obsługi kasy
fiskalnej), praca w Wadowicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: Orzechowska Justyna DAR
NATURY ul. Batorego BN, 34-100 Wadowice, tel.: 725 740 777
135. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile widziane
doświadczenie), praca w Stryszowie, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: Kolasa Jadwiga Stryszów
Piekarnia i Cukiernia, Stryszów 127, 34-146 Stryszów, tel.: 505 099 583
136. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy na w/w stanowisku), praca w Łączanach, ważna
do 31.05.2018 r., KONTAKT: Kachnic Agnieszka Sklep Spożywczo-przemysłowy ul. Krakowska 36, 34115 Łączany tel.: 510 210 686
137. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, uczciwość, chęć do pracy), praca w Woźnikach, ważna do
04.06.2018r., KONTAKT: Furdzik Roman Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi ul. Wadowicka
138, 34-103 Woźniki, tel.: 502 022 257, 33 872 64 07
138. Sprzedawca (wykształcenie nieistotne, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znajomość
oprogramowania firmy INSERT Subiekt GT, znajomość branży hydraulicznej, umiejętność biegłej pracy w
programach Office (word, excel), otwartość na nowe umiejętności i poszerzanie wiedzy, komunikatywność,
możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w nowych projektach, mile widziana znajomość języków
obcych, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków), praca w Kleczy
Dolnej, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne Sławomir Migdałek,
Piotr Kozłowski s.c. Klecza Dolna 15A, 34-124 Klecza Dolna, e-mail: pawel@mce.net.pl, tel.: 575 308 415
139. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy w tym zawodzie),
praca w Choczni, ważna do 15.06.2018 r., KONTAKT: Stuglik Tomasz Sklep Spożywczo-Przemysłowy ul.
Biała Droga 176A, 34-123 Chocznia, tel.: 728 971 523

140. Sprzedawca/kasjer (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, wymagane orzeczenie o
niepełnosprawności), praca w Wadowicach, ważna do 05.06.2018 r., KONTAKT: CCC S.A. ul. Błonie 1B,
34-100 Wadowice, e-mail: kierownik.2333@ccc.eu
141. Sprzedawca/magazynier (wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy), praca w
Wadowicach, Makowie Podhalańskim lub Nowym Targu, ważna do 20.06.2018 r., KONTAKT: ETAK SP.
z o.o., ul. Fabryczna, 34-100 Wadowice, e-mail: info@etak.com.pl
142. Sprzedawca/obsługa sklepu internetowego (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie,
mile widziane prawo jazdy kat. B, obsługa programów komputerowych), praca w Brzeźnicy, ważna do
31.05.2018r., KONTAKT: Jerzy Kosek. 1. Market Budowlany JEŻYK 2. FOX S.C. 3. ADC Technologies
S.C. ul. Krakowska 80, 34-114 Brzeźnica, tel.: 33 879 20 12, e-mail: rekrutacja@mbjezyk.pl
143. Stolarz (wykształcenie zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie, chęć do pracy), praca w Tomicach,
ważna do 08.06.2018r., KONTAKT: Kolasa Ariel Firma „Kolmar” ul. Floriańska 74, 34-100 Tomice, tel.:
33 873 72 34 wew. 21
144. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie lub
umiejętności w zakresie prac stolarskich), praca w Wadowicach, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT:
„KASPRZAK” T.J. Kasprzak Spółka Jawna ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.: 692 438 623
145. Stolarz (wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności w pracy na maszynach stolarskich, wymagane
doświadczenie, osoby niepalące), praca w Tomicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy „ZBYDREW”, Usługi Transportowe „ZK-TRANS” os. Komanie 14,
34-123 Chocznia, e-mail: zbydrew@wp.pl, tel.: 504 484 616
146. 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 08.06.2018
r., KONTAKT: Łuczak Marek Projektowanie i Wytwarzanie Mebli ul. Stolarska 54, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 602 116 775
147. Stolarz (do przyuczenia) (wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności w pracy na maszynach
stolarskich, osoby niepalące), praca w Tomicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT: Łacek Zbigniew
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy „ZBYDREW”, Usługi Transportowe „ZK-TRANS” os. Komanie 14,
34-123 Chocznia, e-mail: zbydrew@wp.pl, tel.: 504 484 616
148. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność wykonywania stelaży tapicerskich, mile widziane
doświadczenie zawodowe), praca w Brodach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Chlebek Małgorzata
STOLARSTWO – TAPICERSTWO Brody 638, 34-130 Brody, tel.: 728 503 101
149. Stolarz meblowy (wykształcenie zawodowe o kierunku stolarz, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
zawodzie, samodzielność w wykonywaniu i montażu mebli kuchennych, umiejętność cięcia płyt), praca w
Barwałdzie Średnim, ważna do 04.06.2018 r., KONTAKT: Szpak Stanisław Stolarstwo Meblowe Barwałd
Średni 304, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 730 289 951, 33 876 59 80
150. 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), możliwość
pracy dla osób w trakcie studiów zaocznych), praca w Świnnej Porębie, ważna do 26.05.2018 r.,
KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
151. Stolarz – montażysta (wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie (możliwość przyuczenia)), praca w Gołuchowicach, ważna do 30.05.2018 r., KONTAKT:
Grabowski Jan Zakład Stolarski, Gołuchowice 96, 32-051 Gołuchowice tel.: 608 419 119
152. Stolarz/montażysta (wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętność: montażu mebli, posługiwania się
narzędziami stolarskimi, pracy na maszynach stolarskich), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
11.06.2018 r., KONTAKT: Pyrek Zbigniew – Stolarstwo, ul. Zjednoczenia 17, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, tel.: 608 772 398, e-mail: poczta@meblepyrek.pl
153. Stolarz / Pomocnik stolarza (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zawodowe, chęć do pracy w tym
zawodzie), praca w Wadowicach, ważna do 31.05.2018 r., KONTAKT: P.P.H.U. „ELDREW” S.C. ul.
Podstawie 30, 34-100 Wadowice
154. Stróż (wykształcenie nie jest istotne, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, chęć do pracy), praca w
Tomicach, ważna do 08.06.2018r., KONTAKT: Kolasa Ariel Firma „Kolmar” ul. Floriańska 74, 34-100
Tomice, tel.: 33 873 72 34 wew. 21
155. Ślusarz/Tokarz/Frezer (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w zawodzie), praca w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 05.06.2018r., KONTAKT: Gibas Grzegorz Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa „Gibas-Bis” Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 600 671 022

156. 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 30.05.2018 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M.,
Stecko J., e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl, tel.: 508 010 017 (I kontakt e-mail)
157. Tapicer (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w zawodzie) praca w Kleczy Dolnej, ważna do 08.06.2018
r. KONTAKT: Zawiła Zbigniew Tapicerstwo – Stolarstwo, Klecza Dolna 89a, 34-124 Klecza Dolna, tel.:
602 479 174
158. Szewc (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność pracy na maszynie do produkcji
obuwia, chęć do pracy) praca Stanisławiu Górnym, ważna do 30.05.2018 r. KONTAKT: Korzeniowski
Łukasz PACOMORELLO, Stanisław Górny 77C, 34-105 Stanisław Górny, tel.: 6060 416 334
159. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie tapicer, samodzielny tapicer, mile
widziane oświadczenie o niepełnosprawności), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 31.05.2018r.,
KONTAKT: „KASPRZAK” T. J. Kasprzak Spółka Jawna, Barwałd Średni 332, 34-124 Barwałd Średni tel.:
604 064 164
160. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie tapicer, samodzielny tapicer, mile
widziane oświadczenie o niepełnosprawności), praca w Wadowicach, ważna do 31.05.2018r., KONTAKT:
„KASPRZAK” T. J. Kasprzak Spółka Jawna, ul. Młyńska 58, 34-100 Wadowice, tel.: 604 064 164, e-mail:
r.graca@optisofa.eu
161. Tapicer (wykształcenie nieistotne, min. 1 rok doświadczenia w zawodzie), praca w Izdebniku, ważna do
04.06.2018 r., KONTAKT: Obuwie DANIELLO KONOPKA Spółka Jawna Izdebnik 469, 34-144 Izdebnik,
tel.: 600 469 577
162. Tapicer (wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność tapicerowania mebli), praca w
Brodach, ważna do 08.06.2018 r., KONTAKT: Chlebek Małgorzata STOLARSTWO – TAPICERSTWO
Brody 638, 34-130 Brody, tel.: 728 503 101
163. Tapicer (wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie, umiejętność obijania i wyklejania
mebli tapicerowanych, samodzielny tapicer), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna 04.06.2018 r.,
KONTAKT: Ryłko Robert Tapicerstwo Stolarstwo Krawiectwo Handel Obwoźny ul. Stolarska 15, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska tel.: 694 816 048
164. Tynkarz (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, mile widziane prawo jazdy kat. B),
praca na terenie całej Polski, ważna do 30.05.2018r., KONTAKT: Krzystyniak Paweł Budmatex ul.
Pułaskiego 8, 34-100 Wadowice, tel.: 697 061 685

