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Do: 
  Wg rozdzielnika 

Od: PUP  WŁOCŁAWEK Data: 
 

25 lipca 2016 

Dot.: Aktualnych ofert pracy Stron: 5 

Od: 25 lipca 2016   

 
 
NUMERY DO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 54 234-00-89 i 54 234-00-90 w. 41 
 
Treść: 

POWIATOWY URZĄD PRACY DYSPONUJE OFERTAMI PRACY: 

BUDOWNICTWO:  

Dla: betoniarza-posadzkarza, betoniarza, blacharza, blacharza/dekarza, brukarza, cieśli, cieśli 

szalunkowych, dekarza, hydraulika, kierownika projektu, kierownika robót dekarskich, 

malarza-piaskarza, konserwatora nawierzchni drogowych, montera instalacji sanitarnych, 

montera nawierzchni poliuretanowych, montera wentylacji, murarza, operator koparki, 

operator ładowarki, płytkarza, pomocniczego robotnika drogowego, pomocnika budowlanego, 

pomocnika hydraulika, pracownika do dociepleń, pracownika fizycznego, pracownika 

ogólnobudowlanego, pracownika robót wykończeniowych, tynkarza, zbrojarza,  

HANDEL I USŁUGI: 

Dla:  asystentki stomatologicznej, doradcy klienta, doradcy do spraw kredytów, doradcy do 

spraw rynku nieruchomości, doradcy technicznego, elektromechanika sprzętu gospodarstwa 

domowego, elektryka, elektryka utrzymania ruchu, fryzjera, handlowca-tłumacza, handlowca 

ds. obsługi e-sprzedaży, intendenta, konsultanta, kosmetyczki, kwalifikowanego pracownika 

ochrony, magazyniera-operatora wózka widłowego, magazyniera, magazyniera z obsługa wózka 

widłowego, mechanika pojazdów samochodowych, operatora wózka widłowego, pielęgniarki, , 

pracownika gospodarczego z prawem jazdy kat. B, pracownika inwentaryzacji, pracownika 

magazynowego,  pracownika obsługi klienta stacji paliw, pracownika ochrony, przedstawiciela 

handlowego, recepcjonisty, robotnika magazynowego, sekretarki, serwisanta automatów 

vendingowych, serwisanta części samochodowych, serwisanta elektronarzędzi / maszyn 
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spalinowych, specjalisty ds. logistyki, sprzątaczki biurowej, spedytora, sprzedawcy,  technika 

farmaceutycznego,  

OŚWIATA: 

Dla: nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela biologii, nauczyciela chemii, nauczyciela fizyki, 

nauczyciela geografii, nauczyciela historii, nauczyciela informatyki, nauczyciela języka 

angielskiego, nauczyciela języka polskiego, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu-elektryk, nauczyciela praktycznej nauki zawodu-montaż systemów 

suchej zaprawy, nauczyciela praktycznej nauki zawodu-murarz, nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu-ślusarz, nauczyciela praktycznej nauki zawodu: malarz-tapeciarz, nauczyciela 

przyrody, nauczyciela teoretycznej nauki zawodu-elektryk, nauczyciela teoretycznej nauki 

zawodu-przedmioty budowlane, nauczyciela teoretycznej nauki zawodu-ślusarz, nauczyciela 

wspomagającego w przedszkolu,  referenta ds. administracji, 

ADMINISTRACJA:  

Dla: dziennikarza/reportera, księgowej, referenta ds. administracji, specjalisty ds. eksportu, 

specjalisty ds. informatyki i marketingu, specjalisty ds. inwestycji, specjalisty do zarządzania 

bazą transportowo-sprzętową, 

GASTRONOMIA:  

Dla: drobiarza, kucharza, kucharza w smażalni ryb, piekarza, pomocy kuchennej, pomocy 

kuchennej/kelnerki, rzeźnika, 

TRANSPORT: 

Dla: kierowcy kat. C, kierowcy kat. C+E, kierowcy kat. D, kierowcy - magazyniera z prawem 

jazdy kat. B,  

KRAWIECTWO: 

Dla: krawca, pomocnika krojczego, pracownika szwalni z prawem jazdy kat. B, prasowaczki, 

szwaczki, 

PRZEMYSŁ: 

Dla: aparatowego, brygadzisty, garmażera chłodniczego, inżyniera zmianowego, kierownika 

zakładu prefabrykacji, konstruktora mechaniki, majstra warsztatu, montera konstrukcji 

stalowych, montera systemów żaluzjowych, operatora maszyn produkcyjnych, operatora 

automatów do cięcia i gięcia stali zbrojeniowej, operatora maszyn i urządzeń mleczarskich, 

operatora maszyn stolarskich, operatora maszyn zbrojarskich, operatora pelleciarki, operatora 

suwnic, operatora traka taśmowego, operatora wtryskarki, palacza, pomocnika trakowego, 

pracownika działu technicznego, pracownika fizycznego, pracownika produkcji, pracownika 

produkcji drzewnej, spawacza-montera, spawacza, specjalisty ds. recyklingu tworzyw 

sztucznych, stolarza meblowego,  ślusarza narzędziowego,  ślusarza, ślusarza/spawacza, tokarza,  
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OFERTY PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

Dla: garmażera chłodniczego, kasjera-sprzedawcy, kierowcy pomocy drogowej z prawem jazdy 

kat. C, portiera, pracownika administracyjnego, pracownika ochrony, sprzątaczki, sprzedawcy 

szwaczki,  

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY: 

Dla: blacharza samochodowego, informatyka, kelnera, konserwatora  konsultanta ds. sprzedaży, 

mechanika samochodowego, operatora maszyn, pracownika restauracji, serwisanta – montera 

instalacji sanitarnych, sprzedawcy, stolarza, 

REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA: 

Dla: asystenta ds. obsługi klienta,  czyściciela pojazdów, doradcy klienta, elektryka, inżyniera 

informatyka, kasjera – sprzedawcy, operatora lakierni proszkowej, pracownika biurowego, 

pracownika działu serwisu, pracownika gospodarczego, przedstawiciela handlowego, referenta 

ds. biurowych,  tokarza/frezera, 

STAŻ DO 30 ROKU ŻYCIA: 

Dla: dyspozytora bazy, magazyniera, opiekuna zwierząt, sprzedawca, pomocy kuchennej, 

pracownika gospodarczego, asystenta prawnego, pracownika działu importu, referenta ds. 

jakości,  specjalisty ds. turystyki, technika prac biurowych, sprzedawca. 

STAŻ POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA: 

Dla:  aparatowego procesów chemicznych, drukarza-lakiernika, grafika komputerowego, 

kelnera, konsultanta ds. sprzedaży, magazyniera, operatora urządzeń do produkcji zakrywek 

aluminiowych, operatora wózka widłowego, pracownika biurowego, przedstawiciela 

handlowego, sortowacza, sprzedawcy, szwaczki,  

 

OFERTY ZAGRANICZNE: 

Oferty EURES na następujące stanowiska:  

AUSTRIA: 

cieśla, drukarz fleksograficzny, elektryk, kierowca samochodów ciężarowych, malarz, mechanik 

samochodów ciężarowych, monter, murarz, operator maszyn, operator żurawia, 

pielęgniarz/pielęgniarka, pomocnik opiekuna w domu opieki, pracownik produkcyjny, stolarz, 

ślusarz, tapicer, tynkarz, wykwalifikowany pracownik metalu,  

BELGIA: 

blacharz samochodowy, operator  produkcji, operator wózka widłowego, pomoc domowa, 

pracownik produkcji, technik dentystyczny, technik elektryk/elektromechanik, tynkarz, 
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CZECHY:  

doradca klienta, fizjoterapeuta, kelner / barman, kierowca autobusu, kierowca C+E, kierowca 

samochodu ciężarowego, konsultant telefoniczny ds. ubezpieczeń, kontroler sprzętu 

elektrotechnicznego, kucharz, lekarz, magazynier, operator maszyn CNC/frezer, operator 

maszyn do szycia - szwacz/ka, operator produkcji, otorynolaryngolog, personel sprzątający, 

pielęgniarz/pielęgniarka, pizzer, pracownik obróbki metalu/frezer, pracownik produkcji, 

pracownik produkcji farmaceutycznej, robotnik produkcji materiałów ogniotrwałych, 

sitodrukarz,  spawacz, specjalista zaopatrzenia, szef kuchni, szwaczka, ślusarz,   

ESTONIA: 

kierowca cieżarówki, 

FINLANDIA: 

blacharz/spawacz, operator maszyn CNC, programista Java, spawacz, wewnętrzny 

przedstawiciel handlowy,  

HOLANDIA: 

cieśla betonowy/szalunkowy, pracownik do uprawy kwiatów, pracownik do zbierania i 

sortowania kwiatów, pracownik do zbioru pieczarek, truskawek, pracownik do zbioru, uprawy i 

pielęgnacji truskawek, malin i pora, pracownik szklarni-uprawa róż, pracownik utrzymania 

ruchu,  

IRLANDIA: 

blacharz samochodowy, florysta, malarz natryskowy, monter instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

pracownik ds. sprzedaży rezerwacji hoteli i obsługi klienta, rozbieracz/wykrawacz,  

LITWA:  

elektryk/elektromonter, menadżer ds. rozwoju, pracownik drogowy,  

MALTA: 

pracownik drukarni,  

NIEMCY: 

administrator systemu / informatyk, asystent/ka stomatologiczny/a, betoniarz, blacharz, boy 

hotelowy, brukarz/pomocnik brukarza, brygadzista w odlewni żeliwa, chemik, cieśla budowlany, 

cieśla szalunkowy, dekarz, dojarz, elektroinstalator, elektromonter instalacji elektrycznych, 

elektronik przemysłowy, elektronik, elektryk, fizjoterapeuta, frezer, frezer/tokarz/operator 

maszyn CNC, fryzjer, handlowiec, hydraulik, introligator, kasjer/ka na stacji benzynowej, 

kelner / kelnerka, kierowca C+E, kierowca C, kierowca samochodu ciężarowego z żurawiem, 

kierowca wywrotki, kierownik budowy/starszy montażysta, kierownik planowania procesu 

produkcji, kierownik polskiej kadry pracowników, kierownik projektu, kierownik SPA, 

komisjoner / magazynier, konsultant SAP, kontroler ds. produkcji, koordynator, kosmetyczka, 
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krawcowa pracownik pralni, kreślarza, kucharz/kucharka, lakiernik, laminarz, magazynier, 

malarz, malarz/lakiernik przemysłowy, malarz/tapeciarz, malarz/konserwator, maszynista 

pojazdów spalinowych lub elektrycznych, mechanik konstrukcyjny/spawacz, mechanik maszyn, 

mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik nadwoziowy, mechanik przemysłowy, mechanik 

samochodowy/wulkanizator, mechatronik, mechatronik samochodowy, monter instalacji: 

grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, monter instalacji 

przeciwpożarowych, monter konstrukcji stalowych, monter podłóg, monter rusztowań, monter 

sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej, monter stali, monter urządzeń, murarz, nauczyciela języka 

niemieckiego, operator prasy, operatora robota spawalniczego, operator wózka widłowego, 

operator wózka widłowego i ładowarki kołowej, operatorzy maszyn, opiekun / opiekunka osób 

starszych, pakowacz, parkieciarz, pedagog/wychowawca, piekarz, piekarz-sprzedawca, 

pielęgniarka/pielęgniarza, planista, pokojowy/pokojówka, pomocy kuchennej, pomoc w 

sprzątaniu, pomocnik budowlany, pomocnik elektromontera, pomocnik kelnera, pomocnik 

kucharza, pomocnik kuriera, pomocnik montera instalacji sanitarnych, grzewczych i 

wentylacyjnych; pomocnik opiekuna, pomocnik pakowacza, pomocnik produkcyjny, pomocnika 

przy pracach montażowych, pomocnik przy przeprowadzkach, pomocnik stolarza, pomocnik w 

fabryce obuwia, pomocnik w obszarze załadunku bagażu, pomocnik w odlewni, portier 

hotelowy, pracownika banku, pracownik biurowy, pracownik budowlany,  pracownik 

budowlany – docieplenia, pracownik budowlany – izolacje termiczne, pracownik call center, 

pracownik do obróbki metalu, pracownik do przygotowania (obróbki) części, pracownik do 

transportu i montażu mebli, pracownik do usuwania odpadów, pracownik hotelu, pracownik 

magazynu, pracownik montażu, pracownik na produkcji, pracownik obróbki metalu, 

pracownika obsługi druku cyfrowego, pracownik restauracji, pracownik w hucie żelaza,  

pracownik w metalu, recepcjonista, serwisant elektroniki przemysłowej, serwisant pojazdów 

szynowych, sous-chef, spawacz, steward/stewardessa, stolarz, szewc ortopedyczny, szklarz, 

ślusarz, ślusarz narzędziowy, tapicer meblowy, technik dentystyczny, technik hotelarstwa, 

technik mechatronik chłodnictwa, tokarz, tokarz / frezer CNC, wulkanizator, zbrojarz, 

SŁOWACJA: 

pomocniczy personel medyczny, 

SZWECJA: 

fryzjer, mechanik autobusów, pracownik do zbioru truskawek, sprzątaczka,  

WIELKA BRYTANIA: 

agent przedsprzedaży Cisco, kierowca C+E, mechanik maszyn rolniczych, operator CNC, 

opiekun / opiekunka środowiskowa, opiekun domowy, opiekun osób starszych, 
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pielęgniarka/pielęgniarz, pracownik magazynu, pracownik produkcji, rzeźnik, spawacz, 

szwaczka/krawiec. 


