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Wadowice, 16.09.2019 r.

PRACA UMYSŁOWA:
I.
1.

2.

OFERTY PRACY NIEZAWIERAJĄCE
PRACODAWCY:

DANYCH

UMOŻLIWIAJĄCYCH

IDENTYFIKACJĘ

Nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacji z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera (wykształcenie
wyższe magisterskie pedagogiczne, kierunek pozwalający na pracę z dziećmi z autyzmem i zespołem
Aspergera; przygotowanie pedagogiczne), praca w Wadowicach, ważna do 18.09.2019 r.,
Nauczyciel - Psycholog szkolny (wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: psychologia; uprawnienia
pedagogiczne), praca w Wadowicach, ważna do 18.09.2019 r.

II. OFERTY PRACY ZAWIERAJĄCE DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ PRACODAWCY:
1. Fizjoterapeuta (wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość
obsługi komputera, empatia, odpowiedzialność, cierpliwość, kultura osobista, odporność na stres), praca w
Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, kontakt osobisty i telefoniczny w godzinach: 08:0014:30. email: kadry@zzozwadowice.pl
2. Instruktor praktycznej nauki zawodu (wykształcenie średnie zawodowe kierunek: fryzjer; tytuł zawodowy w
zawodzie lub pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczał, kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, mile widziane doświadczenie zawodowe, terminowość i bardzo dobra
organizacja pracy, wysokie umiejętności komunikacyjne, dyspozycyjność), praca w Lanckoronie, ważna do
17.09.2019 r., KONTAKT: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w
Krakowie, tel.: 12 633 07 06 w. 16, e-mail: kadry.malopolska@ohp.pl
3. Kierownik Działu Technicznego (wykształcenie wyższe techniczne; min. 5 lat stażu pracy w zawodzie (3
lata pracy na stanowisku kierowniczym); umiejętność zarządzania zespołem; wiedza z zakresu prawa
budowlanego; biegła znajomość programów technicznych; umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
odpowiedzialność; odporność na stres; dyspozycyjność), praca w Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r.,
KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice,
tel.: 33 872 12 03, kontakt osobisty i telefoniczny w godzinach: 08:00-14:30. email:
kadry@zzozwadowice.pl
4. Logopeda (wykształcenie wyższe, kierunek: logopedia, uprawnienia do prowadzenia terapii logopedycznej),
praca w Wadowicach, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: Niepubliczne Przedszkole NIO-NIO, ul.
Żeromskiego 2 A, 34-100 Wadowice, tel.: 726 468 999, e-mail: przedszkolenionio@gmail.com
5. Nauczyciel języka angielskiego (wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego),
praca w Wadowicach, ważna do 20.09.2019 r., KONTAKT: Adamus Ewa CENTRUM EDUKACJI I
TURYSTYKI EWART Wadowice, e-mail: biuro@eart-kursy.pl
6. 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 01.10.2019 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
7. Nauczyciel języka niemieckiego [wykształcenie wyższe (licencjat) filologia germańska lub magister
z przygotowaniem pedagogicznym, doświadczenie nie jest wymagane, biegła znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie], praca w Wadowicach, ważna do 10.10.2019 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
8. Nauczyciel języka polskiego (wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska, przygotowanie
pedagogiczne), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Stanisławiu Górnym, Stanisław Górny 132B, 34-105
Stanisław Górny, tel.: 33 876 70 81

9. Nauczyciel matematyki (wykształcenie wyższe kierunkowe), praca w Wadowicach, ważna do 20.09.2019 r.,
KONTAKT: Adamus Ewa CENTRUM EDUKACJI I TURYSTYKI EWART Wadowice, e-mail:
biuro@eart-kursy.pl
10. Nauczyciel teoretycznych przedmiotów elektrycznych (wykształcenie wyższe, studia drugiego lub
pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek: branża elektryczna, posiadanie
niezbędnej wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji
elektrycznych), praca w Wadowicach, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice, tel.: (33)
873 17 75
11. Nauczyciel wychowania przedszkolnego (wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika przedszkolna,
wczesnoszkolna; uprawnienia pedagogiczne), praca w Wysokiej, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT:
Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Wysoka, tel.: 500 530 008 (umowa o pracę w zastępstwie)
12. Pracownik biurowy (wykształcenie min. średnie; mile widziane doświadczenie zawodowe; umiejętność
obsługi urządzeń biurowych; znajomość pakietu MS Office; łatwość w nawiązywaniu kontaktów; prawo
jazdy kat. B), praca w Świnnej Porębie, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF
WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
13. Pracownik biurowy – konstruktor (wykształcenie techniczne, znajomość programu AutoCAD i rysunku
technicznego), praca w Przytkowicach, ważna do 07.10.2019 r., KONTAKT: Turaj Jan "Valor",
Przytkowice 580, 34-141 Przytkowice, tel.: 664 036 783, email: jan.turaj@gmail.com
14. Pracownik biurowy - obsługa sprzedaży internetowej (wykształcenie min. średnie zawodowe, mile widziane
doświadczenie na wskazanym stanowisku pracy, mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym, wymagana umiejętność obsługi komputera), praca w Przytkowicach, ważna do
10.10.2019 r., KONTAKT: Makówka Marek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"WEBTEX - 1" Przytkowice 1, 34-141 Przytkowice, tel.: 33 870 10 17, e-mail: webtex1@poczta.onet.pl
15. Recepcjonista/Recepcjonistka (wykształcenie min. średnie zawodowe, komunikatywna znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie, biegła obsługa komputera, dyspozycyjność, pozytywne nastawienie do
pracy i klientów, zaangażowanie w powierzone obowiązki), praca w Wadowicach, ważna do 16.09.2019 r.,
KONTAKT: Badura Spółka Jawna ul. Wenecja 4, 34-100 Wadowice, tel.: 728 221 508,
e-mail: bartlomiej.kwarciak@hotelbadura.pl
16. Specjalista ds. księgowości (wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość,
finanse), doświadczenie w księgowości (szczególnie w firmie produkcyjnej), znajomość rozliczania podatku
VAT, znajomość obsługi komputera (szczególnie program Excel), mile widziana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
01.10.2019 r., KONTAKT: MEBLOFORM Sp. z o.o. Kalwaria Zebrzydowska, e-mail:
rekrutacja@mebloform.pl
17. Specjalista do spraw sprzedaży (wykształcenie min. średnie zawodowe, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku oraz znajomość branży meblarskiej, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, umiejętność obsługi
urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, łatwość nawiązywania kontaktów), praca w Świnnej
Porębie, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba,
e-mail: rekrutacja@woodica.pl
18. Specjalista ds. technicznych (wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany kierunek - inżynieria
środowiska; uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie; co najmniej 4 letni staż doświadczenia zawodowego; dobra
znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych; dobra znajomość programów komputerowych
CAD), praca w Wadowicach, ważna do 19.09.2019 r., KONTAKT: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
"TERMOWAD" Spółka z o.o. al. M. B. Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice
19. Wychowawca/Nauczyciel grupy (wykształcenie wyższe pedagogika opiekuńcza lub wychowanie
przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne lub kurs opiekuna w żłobku i w klubie dziecięcym), praca w
Barwałdzie Średnim, ważna do 18.09.2019 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
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IDENTYFIKACJĘ

1. Cukiernik (wykształcenie nie jest istotne; umiejętność: wypieku ciast i ciasteczek, wykonywania kremów do
ciast, dekoracji ciast, ciasteczek, tortów, składania ciast), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
26.09.2019 r.
2. Monter instalacji energii odnawialnej (wykształcenie nie jest istotne, aktualne badania wysokościowe,
możliwość pracy na wysokości powyżej 3,5 m., gotowości do pracy fizycznej, osoba dyspozycyjna,
możliwość pracy w delegacjach i nienormowanym czasie pracy, bezkonfliktowość, chęć do pracy w tym
zawodzie, osoba sympatyczna), praca na terenie całego kraju (delegacje), ważna do 02.10.2019 r.
3. Operator maszyn obuwniczych (wykształcenie nie jest istotne; umiejętność obsługi maszyn do szycia
ciężkiego i maszyn obuwniczych; znajomość branży obuwniczej, w tym komponentów do produkcji), praca
w Stanisławiu Dolnym, ważna do 19.09.2019 r.,
4. Operator/robotnik gospodarczy (wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. B,
min. 2 miesięcy doświadczenia na wskazanym lub podobnym stanowisku, umiejętność obsługi kosiarki
żyłkowej i kosiarki spalinowej, umiejętność obsługi piły spalinowej, umiejętność prowadzenia ciągnika
rolniczego, chęć do pracy w tym zawodzie), praca na terenie Małopolski, ważna do 24.09.2019 r.,
5. Pracownik produkcji mebli (wykształcenie min. podstawowe, min. 3 miesiąc doświadczenia
w ww. zawodzie lub pokrewnym związanym z produkcją mebli, możliwość dźwigania płyt meblowych do
30 kg, obsługa maszyn: okliniarka, pilarka ręczna, brak przeciwwskazań zdrowotnych - hałas, pyły,
rozpuszczalniki, praca w ruchu; sprawność fizyczna; dbałość o szczegóły, zdolności manualne, chęć do
pracy, praca w Wadowicach, ważna do 04.10.2019 r.
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Aparatowy w dziale produkcji (wykształcenie średnie zawodowe, badania sanitarno-epidemiologiczne), praca
w Wadowicach, ważna do 02.10.2019 r., KONTAKT: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Rokitnianka"
ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 09 97 w. 101
Barman (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, książeczka
sanepidowska, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista, dyspozycyjność), praca
w Gorzeniu Górnym, ważna do 25.09.2019 r., KONTAKT: K&K Piotr i Zbigniew Koźbiał S. C. Gorzeń
Górny 40B, 34-100 Gorzeń Górny, tel.: 606 813 046
Cholewkarz (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie, umiejętność szycia na maszynie
(derbowanie), chęć do pracy), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Pawlik
Tomasz - Zakład Produkcji Obuwia GINO VERTUCCI Stanisław Górny 202, 34-105 Stanisław Górny, tel.:
501 738 307
Dostawca (wykształcenie min. średnie/zawodowe, prawo jazdy kat. C - aktualne wg przepisów ustawy o
transporcie drogowym, min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu samochodem dostawczym z ładownością
powyżej 3,5 t., dobra sprawność fizyczna (możliwość podnoszenia towarów), mile widziane osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności), praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 30.09.2019 r.,
KONTAKT: PROMYK Sp. z.o.o. Tychy, tel.: 600 907 351, e-mail: izabela.bartel@promyk.biz
Elektryk (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, możliwość przyuczenia, możliwość skierowania
przez pracodawcę na zrealizowanie uprawnień do wykonywania pracy, mile widziane uprawnienia SEP do 1
kV, chęć do pracy), praca na terenie Małopolski i Śląska, ważna do 27.09.2019 r., KONTAKT: Maciaś
Mieczysław Zakład Usług Elektrycznych i Budowlanych Brzezinka 77, 34-114 Brzezinka, tel.: 604 951 071
Hydraulik (wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie jako hydraulik, umiejętności w zakresie
hydrauliki), praca na terenie Oświęcimia i Trzebini, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna "CHEŁM" w Stryszowie, Stryszów, 34-146 Stryszów, tel.: 609 260 142
Intendent (wykształcenie wyższe magisterskie lub średnie zawodowe, kierunek: technolog żywienia,
dietetyk; znajomość przepisów HACCP, znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych), praca w
Wadowicach, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr
2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice, tel.: (33) 873 17 75
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Kasjer/Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, komunikatywność), praca w Przytkowicach,
ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Kluza Michał AUTO-MIX, Przytkowice 63, 34-141 Przytkowice,
tel.: 577 002 516 (I kontakt telefoniczny, kontakt osobisty w Przytkowicach 63 (sklep))
Kelner/Barman (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zawodowe gastronomiczne, doświadczenie z
zakresu kelnerstwa/barmaństwa, mile widziana znajomość języka obcego), praca w Wadowicach, ważna do
01.10.2019 r., KONTAKT: Finezze Italiane Polska Sp. z o.o. pl. Jana Pawła II 10, 34-100 Wadowice, tel.: 608
678 794, e-mail: marketing@finezzeitaliane.eu
Kierowca kat. B/Montażysta mebli (wykształcenie min. podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie na stanowisku kierowcy), praca na obszarze Polski, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT:
Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, tel.: 539 103 001,
e-mail: rekrutacja@woodica.pl
Kierowca kat. C (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagane prawo
jazdy kat. C, kurs na przewóz rzeczy), praca w promieniu 100 km od siedziby pracodawcy, ważna do
25.09.2019 r., KONTAKT: MARKAT Spółka z o.o. Brody 666, 34-130 Brody, tel.: 608 052 136, e-mail:
biuro@markat.com.pl
Kierowca kat. C (wymagane prawo jazdy kat. C, karta kierowcy lub gotowość do jej wyrobienia, aktualne
badania sanitarno-epidemiologiczne lub gotowość do ich wykonania), praca w Wadowicach, ważna do
02.10.2019 r., KONTAKT: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Rokitnianka", ul. Batorego 22, 34-100
Wadowice, tel.: 33 872 09 97 w. 101
Kierowca kat. C+E (wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy), praca na
terenie województwa małopolskiego i śląskiego, ważna do 17.09.2019 r., KONTAKT: "EKO-WTÓR" Sp. z
o.o. Wilamowice, tel.: 33 845 72 71
Kierowca/Magazynier (wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. B), praca w Kopytówce,
ważna do 09.10.2019 r., KONTAKT: STUGLIK BOGUMIŁA GOSPODARSTWO DUDEK JABŁKO
GRUSZKA CZY PIETRUSZKA Kopytówka 97, 34-114 Kopytówka, tel.: 515 794 513 (I kontakt telefoniczny
po godz.: 18:00)
Kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz
rzeczy, mile widziane doświadczenie w zawodzie), praca na terenie całego kraju (tygodniowe wyjazdy, powrót
do domu na weekend; baza w Kętach), ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: PPHU J&M Trans Jacek
Wójciga, Marek Wójciga sp. jawna, Kuków 90A, 34-206 Kuków, tel.: 664 959 532
Kierownik produkcji (wykształcenie min. średnie zawodowe, mile widziane doświadczenie w branży
meblowej), praca w Przytkowicach, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: Makówka Marek Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WEBTEX - 1" Przytkowice 1, 34-141 Przytkowice, tel.: 33 870 10 17,
e-mail: webtex1@poczta.onet.pl
Konserwator urządzeń elektrycznych (wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne w odpowiednim
kierunku, uprawnienia SEP min. 1 kV, mile widziane doświadczenie w zawodzie, dyspozycyjność,
odpowiedzialność, cierpliwość, kultura osobista, odporność na stres), praca w Wadowicach, ważna do
08.10.2019 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100
Wadowice, tel.: 33 872 12 03, kontakt osobisty i telefoniczny w godzinach: 08:00-14:30. email:
kadry@zzozwadowice.pl
Kosmetyczka (wykształcenie w zawodzie kosmetyczka, doświadczenie w zawodzie mile widziane, możliwość
przyuczenia), praca w Radoczy, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: "Radocza Park" Spółka z o.o. ul.
Parkowa 1, 34-100 Radocza, tel.: 33 873 49 10, e-mail: a.kwarciak@radoczapark.pl
Krawcowa (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia na stębnówce i owerloku, chęć do pracy), praca
w Sosnowicach, ważna do 17.09.2019 r., KONTAKT: Walo Sławomira Pracownia Krawiecka KREACJA,
ul. Podlas 33, 34-113 Sosnowice, tel.: 600 291 061
Krawcowa/krojczy (wykształcenie nieistotne, doświadczenie w szyciu i krojeniu, w przypadku osób
z doświadczeniem w szyciu istnieje możliwość przyuczenia do krojenia), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej,
ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: Firma "SURMAR" Spółka Cywilna Surma Janusz, Surma Robert,
Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 602 678 821
Krawiec (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność szycia na
maszynie, dokładność, chęć do pracy, komunikatywność), praca w Łękawicy, ważna do 10.10.2019 r.,
KONTAKT: Okular Dominik P.P.H.U. GRACJA Łękawica, tel.: 788 195 766
Krojczy (wykształcenie nie jest istotne, znajomość zasad krojenia odzieży, chęć do pracy), praca w
Sosnowicach, ważna do 17.09.2019 r., KONTAKT: Walo Sławomira Pracownia Krawiecka KREACJA, ul.
Podlas 33, 34-113 Sosnowice, tel.: 600 291 061

23. Kucharz (wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe w zawodzie kucharz, mile widziane
doświadczenie, umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność),
praca w Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 12 03, kontakt osobisty i telefoniczny w
godzinach: 08:00-14:30. email: kadry@zzozwadowice.pl
24. Kucharz (wykształcenie mile widziane zawodowe gastronomiczne, mile widziane doświadczenie zawodowe,
książeczka sanepidowska lub możliwość jej wyrobienia), praca Barwałdzie Dolnym, ważna do 27.09.2019 r.,
KONTAKT: Mirowska Bar Ewelina "Pod Jemiołą" Barwałd Dolny BN, 34-124 Barwałd Dolny, tel.: 605
968 870
25. Kucharz/Kucharka (wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie w gastronomii, chęć do pracy),
praca w Zakrzowie, ważna do 10.10.2019 r., KONTAKT: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "CHEŁM"
w Stryszowie Zakrzów 264, 34-145 Zakrzów, tel.: 695 982 013
26. Ładowacz nieczystości stałych (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane prawo jazdy kat. B,
dyspozycyjność, osoba bez nałogów), praca w Choczni, ważna do 02.10.2019 r., KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,EMPOL" sp. z o. o. Tylmanowa, tel.: 661 555 657, e-mail:
kjodlowska@pukempol.pl
27. 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 23.09.2019 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M., Stecko J.
Wadowice, tel.: 508 010 010, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl
28. Magazynier (wykształcenie nie jest istotne, wymagana znajomość branży obuwniczej (komponentów),
doświadczenie w prowadzeniu magazynu), praca w Wysokiej, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: MATEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka 238a, 34-105 Wysoka, tel.: 693 272 359
29. Magazynier/Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy,
wymagane doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku, mile widziana znajomość branży budowlanej
(towarów budowlanych)), praca w Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Kapłon Kazimierz
FHU, ul. Putka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 500 249 504 (I kontakt telefoniczny)
30. 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 02.10.2019 r., KONTAKT: Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska "Rokitnianka" ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice, tel.: 33 872 09 97 w. 101
31. Mechanik samochodowy (wykształcenie min. średnie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie,
samodzielność, solidność, możliwość przyuczenia wulkanizacji), praca w Wadowicach, ważna do 07.10.2019
r., KONTAKT: Zalejska Natalia ul. Spokojna 9, 34-100 Wadowice, tel.: 519 464 421
32. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (wykształcenie min. zawodowe i min. 2 lata doświadczenia
zawodowego LUB absolwenci kierunków budowalnych i mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo
jazdy min. kat. B; umiejętności: pracy w zespole, obsługi podstawowych urządzeń budowlanych; dokładność;
rzetelność; punktualność; chęć uczenia się; wyobraźnia i kultura techniczna), praca na terenie województwa
małopolskiego, ważna do 04.10.2019 r., KONTAKT: Zubek Tomasz INKAN ul. Iwańskiego 30, 34-100
Wadowice, tel.: 508 010 038
33. Monter urządzeń i instalacji grzewczych - spawacz (wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
uprawnienia G2/E, aktualne uprawnienia spawalnicze (gazowe, elektryczne, MAG), mile widziane
doświadczenie), praca w Wadowicach, ważna do 19.09.2019 r., KONTAKT: Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z o.o. al. M. B. Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice, tel.: 33 823 47 96
34. Murarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności w zakresie murarstwa, doświadczenie w zawodzie,
dokładność, solidność, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do
24.09.2019 r., KONTAKT: Huber Jan OGRO-DOM, Wadowice, tel.: 514 916 534
35. Murarz/ Zbrojarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności murarskie, możliwość przyuczenia, mile
widziane prawo jazdy kat. B), praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 19.09.2019 r., KONTAKT:
Radomski Tadeusz „TARBUD”, Dąbrówka 185, 34-146 Dąbrówka, tel.: 661 815 491
36. Obuwnik-montażysta (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność obsługi maszyn do montażu obuwia,
doświadczenie w zawodzie), praca w Wysokiej, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: MATEO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka 238a, 34-105 Wysoka, tel.: 693 272 359
37. Obuwnik (wykształcenie zawodowe w zawodzie obuwnik, wymagane doświadczenie w zawodzie,
umiejętność montażu obuwia), praca w Stanisławiu Górnym, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Pawlik
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Tomasz - Zakład Produkcji Obuwia GINO VERTUCCI Stanisław Górny 202, 34-105 Stanisław Górny, tel.:
501 738 307
Osoba sprzątająca (wykształcenie średnie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miła aparycja, komunikatywność, chęć do pracy), praca w
Krakowie, ważna do 09.10.2019 r., KONTAKT: GEMINI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wadowice, tel.: 502 442 543
Pakowacz (wykształcenie nie jest istotne, książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia), praca w
Kleczy Dolnej, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: HMH Hardek Mąka Hardek Spółka Jawna Klecza
Dolna, tel.: 511 024 718
Płytkarz (wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie jako płytkarz, umiejętności w zakresie
układania płytek), praca na terenie Oświęcimia i Trzebini, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna "CHEŁM" w Stryszowie, Stryszów, 34-146 Stryszów, tel.: 609 260 142
Pokojowa (wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, chęć do pracy w w/w zawodzie), praca w Radoczy,
ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: "Radocza Park" Spółka z o.o. ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza, tel.:
33 873 49 10, e-mail: a.kwarciak@radoczapark.pl
Pomoc kuchenna/pizzer (wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne lub doświadczenie w zawodzie,
książeczka sanepidowska, dyspozycyjność, chęć do pracy), praca w Wadowicach, ważna do 01.10.2019 r.,
KONTAKT: Finezze Italiane Polska Sp. z o.o. pl. Jana Pawła II 10, 34-100 Wadowice, tel.: 608 678 794, email: marketing@finezzeitaliane.eu
Pomocnik cholewkarza (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie), praca w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 02.10.2019 r., KONTAKT: Kurek Remigiusz "Cholewkarstwo"
Łękawica, tel.: 693 653 080
Pomocnik cukiernika (prace pomocnicze przy wypieku ciast drożdżowych i pączków) (wykształcenie nie jest
istotne, książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia), praca w Kleczy Dolnej, ważna do
01.10.2019 r., KONTAKT: HMH Hardek Mąka Hardek Spółka Jawna Klecza Dolna, tel.: 511 024 718
Pomocnik cukiernika (wypiek ciast i ciasteczek) (wykształcenie nie jest istotne, książeczka sanepidowska lub
gotowość do jej wyrobienia), praca w Kleczy Dolnej, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: HMH Hardek
Mąka Hardek Spółka Jawna Klecza Dolna, tel.: 511 024 718
Pomocnik elektryka (wykształcenie zawodowe lub średnie kierunek techniczne, wymagane prawo jazdy kat.
B.), praca na terenie Małopolski, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: "Elektrotechnika AK" Andrzej Knapik,
Irena Knapik, Adam Knapik Sp. J. Wadowice, e-mail: info@etak.com.pl
Pomocnica/Pomocnik dostawcy (wykształcenie min. średnie/zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane
prawo jazdy kat. C, min. 1-2 lata doświadczenia w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 t., dobra
sprawność fizyczna (możliwość podnoszenia towarów), mile widziane osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności), praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT:
PROMYK Sp. z.o.o. Tychy, tel.: 600 907 351, e-mail: izabela.bartel@promyk.biz
Pomocnik/Kierowca (wykształcenie nie istotne, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy), praca na terenie
Małopolski, ważna do 14.10.2019 r., KONTAKT: Ryłko Robert Tapicerstwo Stolarstwo Krawiectwo Handel
Obwoźny , ul. Stolarska 15, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 694 816 048
Pomocnik murarza (wykształcenie nie jest istotne, umiejętności w zakresie murarstwa, doświadczenie
w zawodzie, dokładność, solidność, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca na terenie powiatu
wadowickiego, ważna do 24.09.2019 r., KONTAKT: Huber Jan OGRO-DOM, Wadowice, tel.: 514 916 534
Pomocnik rolnika/Sprzedawca (wykształcenie min. zawodowe, kierunek: rolnictwo lub ogrodnictwo, mile
widziane doświadczenie, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w Kopytówce, ważna do 09.10.2019 r.,
KONTAKT: STUGLIK BOGUMIŁA GOSPODARSTWO DUDEK JABŁKO GRUSZKA CZY
PIETRUSZKA Kopytówka 97, 34-114 Kopytówka, tel.: 515 794 513 (I kontakt telefoniczny po godz.: 18:00)
Pomocnik stolarza (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Izdebniku, ważna do 23.09.2019 r.,
KONTAKT: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RELAKS" sp. z o. o., Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik,
tel.: 33 876 32 60, 512 295 534
Pomocnik tapicera (krojenie pianki tapicerskiej) (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie
zawodowe, chęć do pracy), praca w Izdebniku, ważna do 24.09.2019 r., KONTAKT: Zakład ProdukcyjnoHandlowy "RELAKS" sp. z o. o., Izdebnik 301, 34-144 Izdebnik, tel.: 33 876 32 60, 512 295 534
Pracownik budowlany (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie w
zawodzie, możliwość przyuczenia), praca na terenie Małopolski, ważna do 26.09.2019 r., KONTAKT:
Tuchowski Mirosław Firma Usługowa MILAN os. Pod Skarpą 25 m. 50, 34-100 Wadowice, tel.: 886 695 678

54. Pracownik budowlany (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, wymagane
umiejętności w pracach ogólnobudowlanych i wykończeniowych), praca na terenie województwa
małopolskiego i śląskiego, ważna do 10.10.2019 r., KONTAKT: Kajfasz Jakub F.H.U. "Ninax" Lekkie
Obudowy Bachowice, tel.: 531 791 170
55. Pracownik fizyczny (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane prawo jazdy kat. B, chęć do pracy), praca w
Kleczy Dolnej, ważna do 17.09.2019 r., KONTAKT: Bartkowski Andrzej F.P.U.H. Klecza Dolna 103, 34-124
Klecza Dolna, tel.: 505 060 352
56. Pracownik fizyczny (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, mile widziane uprawnienia
operatora koparki (możliwość skierowania przez pracodawcę na zrealizowanie uprawnień do wykonywania
pracy), mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziana umiejętność obsługi koparki), praca na terenie
Małopolski i Śląska, ważna do 27.09.2019 r., KONTAKT: Maciaś Mieczysław Zakład Usług Elektrycznych i
Budowlanych Brzezinka 77, 34-114 Brzezinka, tel.: 604 951 071
57. Pracownik fizyczny (wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy), praca w Przytkowicach, ważna do
23.09.2019 r., KONTAKT: Makówka Marek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WEBTEX
- 1" Przytkowice 1, 34-141 Przytkowice, tel.: 33 870 10 17, e-mail: webtex1@poczta.onet.pl
58. Pracownik fizyczny/pomocnik lakiernika (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie
(możliwość przyuczenia), chęć do pracy), praca w Barwałdzie Średnim, ważna do 09.10.2019 r., KONTAKT:
Moskała Sławomir MEBLE MOSKAŁA, Barwałd Średni 42, 34-124 Barwałd Średni, tel.: 604 513 476
59. Pracownik fizyczny (pakowanie, foliowanie, nakładanie pokrowców na materace) (wykształcenie nie jest
istotne), praca w Przytkowicach, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: Makówka Marek Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WEBTEX - 1" Przytkowice 1, 34-141 Przytkowice, tel.: 33 870 10 17,
e-mail: webtex1@poczta.onet.pl
60. Pracownik obsługi klienta w salonie meblowym (wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia, miła
aparycja, komunikatywność, wysoka kultura osobista), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do
23.09.2019 r., KONTAKT: Góralczyk Zofia Marcela Meble – MG ul. Krakowska 59a, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska tel.: 608 068 065, 606 901 840
61. Pracownik produkcyjny - obróbka metalu (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w
pracach ślusarskich, możliwość przyuczenia), praca w Przytkowicach, ważna do 07.10.2019 r., KONTAKT:
KONTAKT: Turaj Jan "Valor",
Przytkowice 580, 34-141 Przytkowice, tel.: 664 036 783, email:
jan.turaj@gmail.com
62. Pracownik stacji paliw (wykształcenie nieistotne, wymagana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, chęć do
pracy), praca w Brodach, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: "SZWAGIER" Spółka Jawna A. Adamczyk, J.
Adamczyk, Brody 667, 34-130 Brody, tel.: 789 253 638
63. Recepcjonistka/recepcjonista (wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, dobra
znajomość języka angielskiego), praca w Radoczy, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: "Radocza Park"
Spółka z o.o. ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza, tel.: 33 873 49 10, e-mail: a.kwarciak@radoczapark.pl
64. Robotnik ogólnobudowlany (wykształcenie nie jest istotne, może być podstawowe, umiejętności w zakresie
prac budowlanych, możliwość przyuczenia, badania wysokościowe lub gotowość do ich wyrobienia), praca na
terenie Małopolski i Śląska, ważna do 18.09.2019 r., KONTAKT: Kwartnik Dariusz F.H.U. "DEKAR", ul.
Sienkiewicza 24, 34-100 Wadowice, tel.: 508 176 323, e-mail: biuro@dekar.net.pl
65. Robotnik ogólnobudowlany (wykształcenie nie jest istotne; doświadczenie w zawodzie; umiejętności:
murarskie, ciesielskie; chęć do pracy), praca na terenie powiatu wadowickiego, ważna do 26.09.2019 r.,
KONTAKT: Ciepły Stanisław Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych ul. Iwańskiego 51, 34-100
Wadowice, tel.: 663 534 281
66. Robotnik ogólnobudowlany (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarkę
lub mini koparkę, doświadczenie w pracy na budowie, umiejętności w zakresie prac budowlanych), praca w
Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Kapłon Kazimierz FHU, ul. Nikliborca 10, 34-100
Wadowice, tel.: 500 249 504 (I kontakt telefoniczny)
67. Spawacz (wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność
spawania elementów różnymi technikami, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość
urządzeń do spawania), praca w Radoczy, ważna do 25.09.2019 r., KONTAKT: EUROHUT Sp. z o. o.,
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza, tel.: 502 644 039
68. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie nie jest wymagane, możliwość przyuczenia, chęć
do pracy), praca w Leńczach, ważna do 19.09.2019 r., KONTAKT: P.P.U.H. ,,Gosia" sp. cywilna Kaleta
Małgorzata, Kaleta Zbigniew, Leńcze 226, 34-142 Leńcze, tel.: 502 629 646, tel.: 501 708 957

69. Sprzedawca (wykształcenie min. zawodowe, kierunek: rolnictwo lub ogrodnictwo, mile widziane
doświadczenie, mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w Kopytówce, ważna do 09.10.2019 r., KONTAKT:
STUGLIK BOGUMIŁA GOSPODARSTWO DUDEK JABŁKO GRUSZKA CZY PIETRUSZKA
Kopytówka 97, 34-114 Kopytówka, tel.: 515 794 513 (I kontakt telefoniczny po godz.: 18:00)
70. Sprzedawca (wykształcenie średnie technik farmacji lub ukończony kurs towaroznawstwa zielarskiego II
stopnia, chęć do pracy w tym zawodzie, mile widziany emeryt lub rencista), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej,
ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Płaczek Małgorzata "NATURA" Sklep Zielarsko-Medyczny, ul. Rynek
39, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 507 662 007
71. Sprzedawca (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, komunikatywność), praca
w Wadowicach, ważna do 09.10.2019 r., KONTAKT: Stuglik Bogumiła Jabłko Gruszka czy Pietruszka
ul. Karmelicka 4, 34-100 Wadowice, tel.: 515 794 513 (I kontakt telefoniczny po godz.: 18:00)
72. Sprzedawca/Florysta (wykształcenie mile widziane średnie zawodowe, możliwość przyuczenia,
dyspozycyjność), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 27.09.2019 r., KONTAKT: Bieniecka Anna
Firma Handlowo-Usługowa "EMILLI" Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 606 797 774
73. Sprzedawca/kasjer (wykształcenie min. zawodowe, chęć do pracy w tym zawodzie, dyspozycyjność), praca w
Mucharzu, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Dębińska Maria Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Mucharz
309, 34-106 Mucharz, tel.: 502 357 867
74. Sprzedawca/kasjer (wykształcenie min. średnie, chęć do pracy w tym zawodzie, dyspozycyjność, preferowane
osoby studiujące), praca w Mucharzu, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Dębińska Maria Sklep
Spożywczo-Przemysłowy, Mucharz 309, 34-106 Mucharz, tel.: 502 357 867
75. Sprzedawca/kasjer (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi kasy
fiskalnej i obsługi komputera), praca w Wadowicach, ważna do 08.10.2019 r., KONTAKT: Kapłon Kazimierz
FHU, ul. Putka 5, 34-100 Wadowice, tel.: 500 249 504 (I kontakt telefoniczny)
76. Sprzedawca / Magazynier (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie jako sprzedawca lub
magazynier w zakresie instalacji sanitarnych, mile widziana obsługa kasy fiskalnej), praca w Brodach, ważna
do 27.09.2019 r., KONTAKT: Zaręba Marek INSTALDOM, Baczyn 225, 34-211 Baczyn, tel.: 664 445 984,
email: biuro@instaldom.net.pl
77. Sprzedawca/Magazynier (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B), praca w Wadowicach, ważna do
01.10.2019 r., KONTAKT: ETAK Sp. z o. o. Sp. k. Wadowice, e-mail: info@etak.com.pl
78. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarz, mile widziana
umiejętność obsługi maszyny CNC), praca w Wadowicach, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: Widlarz
Patryk Firma Handlowo - Usługowa Prod-Dent ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice, tel.: 501 684 571
79. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarz, mile widziana
umiejętność obsługi maszyny CNC), praca w Wadowicach, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: Widlarz
Józef "PROD - DENT" ul. Karmelicka 120, 34-100 Wadowice, tel.: 502 524 510
80. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, umiejętność wykonywania stelaży tapicerskich, mile widziane
doświadczenie zawodowe), praca w Brodach, ważna do 30.09.2019 r., KONTAKT: Chlebek Małgorzata STOLARSTWO TAPICERSTWO Brody 638, 34-130 Brody, tel.: 728 503 101, 696 160 122
81. Stolarz [wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie zawodowe (możliwość przyuczenia)],
praca w Stanisławiu Dolnym, ważna do 07.10.2019 r., KONTAKT: Nowak Bartłomiej Mokko Carpenters
Stanisław Dolny 461, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 530 022 282
82. Stolarz brygadzista (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi maszyn stolarskich, bardzo dobra organizacja pracy),
praca w Świnnej Porębie, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group
Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
83. Stolarz/Lakiernik (wykształcenie nie jest istotne; wymagane doświadczenie w zawodzie stolarz; wymagana
umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i maszyn stolarskich; wymagana umiejętność lakierowania),
praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 26.09.2019 r., KONTAKT: Pyrek Zbigniew – Stolarstwo
ul. Zjednoczenia 17, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 608 772 398, 602 501 974,
e-mail: poczta@meblepyrek.pl
84. Stolarz meblowy/Pomocnik stolarza (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość branży meblarskiej), praca w Świnnej
Porębie, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba,
e-mail: rekrutacja@woodica.pl

85. Stolarz montażysta (wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie w montażu mebli oraz
pracy w stolarstwie, prawo jazdy kat. B), praca w Świnnej Porębie, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT:
Surmiak Mateusz MADE OF WOOD Group Świnna Poręba, e-mail: rekrutacja@woodica.pl
86. Stolarz/Monter mebli (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, osoba bez
nałogów), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej i terenie woj. małopolskiego, ważna do 16.09.2019 r.,
KONTAKT: Sobol Paweł Sopanex Kraków, tel.: 601 99 13 45
87. Stolarz (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie, umiejętność obsługi maszyn stolarskich),
praca w Kleczy Górnej, ważna do 16.09.2019 r., KONTAKT: Czuba Andrzej Stolarstwo - Tapicerstwo
Klecza Górna 5, 34-124 Klecza Górna, tel.: 602 365 631
88. Ślusarz (wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe, chęć do pracy, osoba do przyuczenia),praca w
Wadowicach, ważna do 23.09.2019 r., KONTAKT: TMT Wadowice Sp. J. Kwaśny S., Jasiński M., Stecko J.
Wadowice, tel.: 508 010 010, e-mail: rekrutacja-h@tmtwadowice.pl
89. Ślusarz (wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia), praca w Wadowicach, ważna do
01.10.2019 r., KONTAKT: Widlarz Józef "PROD - DENT" ul. Karmelicka 120, 34-100 Wadowice,
tel.: 502 524 510
90. Tapicer [wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie (możliwość przyuczenia)],
praca w Kleczy Dolnej, ważna do 02.10.2019 r., KONTAKT: Zawiła Zbigniew Tapicerstwo - Stolarstwo
Klecza Dolna 89a, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 602 479 174 (I kontakt telefoniczny)
91. Tapicer (wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie), praca w Łękawicy, ważna do
26.09.2019 r., KONTAKT: Grajny Wiesław Tapicerstwo Meblowe Łękawica 278, 34-124 Łękawica, tel.: 515
181 312
92. Tapicer (wykształcenie nie istotne, doświadczenie jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli
tapicerowanych), praca w Kalwarii Zebrzydowskiej, ważna do 14.10.2019 r., KONTAKT: Ryłko Robert
Tapicerstwo Stolarstwo Krawiectwo Handel Obwoźny , ul. Stolarska 15, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.:
694 816 048
93. Tapicer (wykształcenie nieistotne, samodzielny tapicer, wymagane doświadczenie w zawodzie tapicer
meblowy, wymagane podstawowe umiejętności w tapicerowaniu mebli), praca w Barwałdzie Górnym, ważna
do 03.10.2019 r., KONTAKT: PAMIL - MEB Sp. j. Kamil Pacut, Konrad Milka, Barwałd Górny 371, 34-130
Barwałd Górny, tel.: 609 175 833
94. Tynkarz (wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy), praca na ternie Małopolski, ważna
do 20.09.2019 r., KONTAKT: Jończyk Paweł PROFF WORK Zawadka, tel.: 600 600 443
95. Wyklejacz (wykształcenie nie jest istotne), praca w Palczowicach, ważna do 01.10.2019 r., KONTAKT: Filek
Kazimierz P.P.H. "FILEX" Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321

