P OWIATOWY URZĄD P RAC Y
NOWE OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WJASTRZĘBIU-ZDROJU
07.11.2022r – 11.11.2022r
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE
Specjalista ds. sprzedaży
3960,00 - 6850,00 brutt

Specjalista ds. zakupów i importu
3960,00 - 6850,00 brutt

Kadrowa – konsultant
3500,00 brutt + dtdatek dt
wynagrtdzenia
Konsultant ds. płac
3500,00 brutt + dtdatek dt
wynagrtdzenia
Stolarz
3800,00 brutt
Pielęgniarka
35,00 brutto gtdz. + dtdatki za gtdziny
ntcne i świąteczne i ptptłudnitwe
(stawka gtdzintwa dt negtcjacji)
Pokojowa
3010,00 brutt + wysługa + dtdatki za
gtdziny ntcne i świąteczne

WYMAGANIA
prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie, zdolności negocjacyjne, dobra organizacja
pracy, średnie lub wyższe wykształcenie, komunikatywność, pewność siebie, zaangażowanie,
znajomość j. angielskiego (B1)
dobra organizacja pracy, średnie lub wyższe wykształcenie, komunikatywność, pewność
siebie, zaangażowanie, znajomość j. angielskiego (B1), znajomość procedur transportowych,
eksportowych i celnych, inicjatywa, energia w działaniu i doskonałe zdolności
interpersonalne, doświadczenie w spedycji morskiej, doświadczenie przy współpracy z
agencjami celnymi, dokładność, zaangażowanie i proaktywne podejście do realizowanych
zadań, bardzo dobra znajomość programu MS EXCEL, umiejętność pracy w dynamicznym
środowisku, pod presją czasu i wyniku,
minimum 1 rok doświadczenia zawodowego, znajomość programu MS Ofce, niekaralność,
znajomość przepisów branżowych, prawo jazdy kat. B, średnie wykształcenie
doświadczenie min. 1 rok, znajomość przepisów branżowych, niekaralność, znajomość obsługi
komputera w tym pakietu MS Ofce, prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie
brak wymagań
prawo wykonywania zawodu, wykształcenie średnie lub wyższe medyczne, książeczka
sanitarno-epidemiologiczna,
chęci do pracy, wykształcenie min. zawodowe, aktualna książeczka sanitarnoepidemiologiczna

Sprzedawca/handlowiec
4000,00 - 6000,00 brutt

umiejętność nawiązywania kontaktów, nienaganna kultura, osobista chęć do nauki, obsługa
komputera, wykształcenie średnie

Stolarz
4000,00 - 6500,00 brutt

sprawność fzyczna potrzebna przy dostawie montowanego towaru, umiejętności stolarskie w
zakresie układania podłóg, montażu drzwi oraz mebli, prawo jazdy kat. B

Sprzątaczka
3010,00 brutt
Operator obrabiarek skrawających CNC/
ślusarz
3200,00 - 4000,00 brutt

brak wymagań
min. 2 lata doświadczenia w branży, wykształcenie podstawowe

Psycholog
3540,00 brutt

wykształcenie wyższe kierunkowe

Pedagog
3350,00 brutt

wykształcenie wyższe kierunkowe

Pracownik socjalny w Punkcie Interwencji
Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy
wykształcenie średnie lub wyższe
3350,00 brutt
Projektant-branży mechanicznej
5000,00 brutt
Sprzedawca forysta
3010,00 brutt

znajomość obsługi oprogramowania AUTOCAD, AUTODESK INVENTOR, obsługa komputera
MS Ofce, 2-3 lat doświadczenia, wyższe wykształcenie, znajomość j. angielskiego (A1)
umiejętności forystyczne

WWW.PUPJASTRZEBIE.PL
SEKRETARIAT@PUPJASTRZEBIE.PL

P OWIATOWY URZĄD P RAC Y

*-oferty pracy również dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Informacje wszystkich aktualnych, krajowych ofertach pracy można uzyskać
pod nr telefonu: 32 / 35 66226 i na stronie www.psz.praca.gov.pl
Informacje o ofertach pracy z krajów Europy skierowane do wszystkich Obywateli EOG można znaleźć na portalu www.eures.europa.eu;
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