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OFERTY DOSTĘPNE

KONTAKT

Data wydruku
Nazwa raportu
Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
1.
Asystent rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
Mucharz 226, 34-106 Mucharz, tel.: 33 876 16 12
Wsparcie i pomoc dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianych funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.  Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. 
Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w systemie zadaniowego czasu pracy w godz. 7:00-17:00 (godziny pracy do ustalenia) na 1/2 etatu. Możliwość 
Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe magisterskie w dowolnym kierunku oraz dodatkowo szkolenie lub studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi, rodziną i udokumentowany roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe. Prawo jazdy kat. B. Czynna jazda samochodem kat. B.
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zatrudnienia na cały etat. Wynagrodzenie adekwatne do wymiaru czasu pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-106 Mucharz 226, telefoniczny: 338761612
2.
Bibliotekarz
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
ul. Szkolna 12, 34-120 Roczyny, tel.: 33 875-14-23
Praca w charakterze bibliotekarza. Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 08:00-15:00 , 1/2 etatu. Wysokość wynagrodzenia od 2.112,00 zł brutto (uzależnione od awansu zawodowego). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 33 875 14 23.
wykształcenie wyższe, kierunek: bibliotekoznawstwo, mile widziany staż  na stanowisku 
3.
Cholewkarz - praca na stole
Zakład Cholewkarski "Joanna" Łukasz Ochman
Barwałd Górny 318A, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 600 452 583
Praca na stole - zawijanie, składanie cholewek. Umowa  o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa w godz. 7:00-15:00. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 600 452 
wykształcenie nieistotne, mile widziana umiejętność zawijania i składania cholewek, chęć do pracy, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
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583. Miejsce pracy: Barwałd Górny 318 A
4.
Cholewkarz-szycie na maszynach
Zakład Cholewkarski "Joanna" Łukasz Ochman
Barwałd Górny 318A, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 600 452 583
Szycie na maszynie jednoigłowej/dwuigłowej. 
Umowa  o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa w godz. 7:00-15:00. 
Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 600 452 583, osobisty Barwałd Górny 318 A.
Wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, umiejętność szycia na maszynie, chęć do pracy.
5.
Cieśla szalunkowy
Firma Handlowo-Usługowa "DEKAR" DARIUSZ KWARTNIK
ul. Wiejska 48, 33-380 Krynica-Zdrój, tel.: 508 176 324
Montaż szalunków systemowych. Praca na terenie Krynicy-Zdrój. Pracodawca zapewnia dowóz na miejsce pracy oraz zakwaterowanie. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 7:00-15:00.  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 508 176 323, CV przesłać na adres e-mail: biuro@dekar.net.pl 

wykształcenie nie jest istotne, umiejętność montażu szalunków systemowych, mile widziane doświadczenie, cheć do pracy.
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6.
Elektromechanik samochodowy
AUTOELEKTRO ŁYSOŃ IRENEUSZ
ul. Grunwaldzka 6b, 34-120 Andrychów
Diagnozowanie i naprawy samochodów osobowych różnych marek. Obsługa urządzeń warsztatowych. Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa w godz.8-16, na pełny etat. Możliwość pracy w nadgodzinach.
Kontakt osobisty: 34-120 Andrychów, ul. Grunwaldzka 6b, telefoniczny 885668933.

Wykształcenie nie jest istotne, 1 rok doświadczenia w elektromechanice samochodowej, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, dbałość o wysoką jakość w wykonywaniu pracy, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.
7.
Elektromechanik utrzymania ruchu
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "SKAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Młyńska 66, 34-100 Wadowice
wykonywanie napraw oraz przegląd maszyn, usuwanie awarii, współpraca z operatorami produkcji w zakresie eksploatacji maszyn. Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w systemie 
wykształcenie zawodowe kierunek: elektromechanik, elektronik, elektryk; mile widziane uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV; umiejętność analizy i interpretacji schematu i rysunku technicznego.
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trzyzmianowym na pełny etat w godz. 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Wynagrodzenie brutto od: 3300,00 zł. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66, e-mailowy:praca@skawa.com.pl

8.
Elektryk 
Instalatorstwo Elektryczne STANISŁAW ŻUREK
ul. Powiat wadowicki 134B, 34-103 Babica, tel.: 602 711 718
Wykonywanie instalacji elektrycznych. Umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 6:30-14:30. Wynagrodzenie brutto od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-103 Babica 134B, telefoniczny: 602 711 718
wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziane elektryczne, znajomość branży elektrycznej - instalacji elektrycznych, mile widziane doświadczenie w zawodzie elektryk, mile widziane uprawnienia SEP (możliwość przyuczenia).
9.
elektryk, automatyk
FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice
Utrzymanie ruchu.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, w ruchu ciągłym, w godz. 6-14-22-6, praca również w wolne dni, na pełny etat.
Kontakt osobisty 
Wykształcenie min. zawodowe, średnie w kierunku elektryk, elektromonter, automatyk.
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poprzedzony kontaktem telefonicznym 515033903, e-mailowym rekrutacja@paper.com.pl .
10.
Fryzjer męski - barber
"LOMO" MARTIN FINNEGAN
ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów
Praca w zakładzie "Ale Barber" Fryzjer Męski. Strzyżenie włosów i brody, utrzymanie w czystości stanowiska pracy oraz dbanie o czystość i dobry stan narzędzi pracy.
Praca początkowo na okres próbny do 3 m-cy, z możliwością pracy stałej. Praca jednozmianowa, na pełny etat. Salon czynny wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-17:30, środa: 12:30-20:00, sobota: 8:00-14:00.
Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a.
Wykształcenie min. zawodowe kierunkowe fryzjer lub dokument ukończenia kursu fryzjerskiego: fryzjer męski/barber, uprawnienia do pracy w zawodzie fryzjer. Doświadczenie mile widziane. Firma zapewnia dodatkowe szkolenie w swoim salonie. Mile widziana znajomość języków obcych. Umiejętność podstaw strzyżenia. Umiejętność współpracy z ludźmi. Pozytywne i uprzejme podejście do klienta.
11.
Hydraulik/ Monter instalacji sanitarnych
JOŃCZYK DARIUSZ MAR-POL
Kraków, 00-323 Kraków
Wykonywanie instalacji sanitarnych. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA. Praca na terenie Krakowa. Dojazd do pracy zapewniony przez 
Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy MILE WIDZIANE, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile 
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pracodawcę.
Zatrudnienie na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa, w godz.7-15. Możliwość pracy w nadgodzinach.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Rzykach lub w Krakowie poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
widziana, pracowitość, rzetelność. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
12.
Instruktor nauki jazdy kat. B
Sławomir Suwada SPEED
ul. Wojska Polskiego 2a, 34-100 Wadowice
Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie kat. "B". Umowa zlecenie na czas określony z możliwością przedłużenia ok. 20 godzin tygodniowo od godziny 15:00 (godziny pracy do ustalenia). Adres miejsca pracy: ul. Wojska Polskiego 2a, 34-100 Wadowice. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-210 Zembrzyce 609, telefoniczny: 506 911 555, e-mailowy: slawomir.suwada@gmail.com 
wykstałcenie min. zawodowe, uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. "B".

13.
Kasjer - sprzedawca
Centrum Market s.c. 
ul. Racławicka 53a, 34-
Obsługa klienta w 
Wykształcenie nie jest 
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Marta Dziedzic, Roman Dziedzic
125 Sułkowice, tel.: 539 915 573
sklepie samoobsługowym. Obsługa kasy fiskalnej. Odbieranie, sprawdzanie i wykładanie towaru. 
Praca w godz.: 06:00-14:00-22:00, również w soboty.Praca na cały etat, na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
Kontakt telefoniczny 539915573 i osobisty: 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 53a w godz.6-14.
istotne, książeczka sanepidu, doświadczenie mile widziane, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
14.
kasjer - sprzedawca
DINO POLSKA SA
Leńcze 175a, 34-142 Leńcze
Obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o porządek na sali sprzedaży, dbanie o ekspozycję towarów.
Praca w Lenczach 175A, w godz.5:30-23:00, na dwie zmiany, na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 665941451.
Wykształcenie min. podstawowe.

15.
Kasjer - sprzedawca
DINO POLSKA SA
ul. Wadowicka 12B, 34-108 Frydrychowice
Obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu 
wykształcenie min. podstawowe, 
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mięsnego, dbanie o porządek na sali sprzedaży, dbanie o ekspozycję towarów. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym w godz. 5:30-23:00 na pełny etat. Miejsce pracy: ul. Wadowicka 12B, 34-108 Frydrychowice. Kontakt z pracodawcą telefoniczny 785 297 120.
orzeczenie o niepełnosprawności.

16.
Kelner
Stanpol Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice
Obsługa klientów, gości Kocierz Hotel & Spa. Umowa o pracę na okres próbny. Praca na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy zgodnie z rozkładem w godz. 09:00-21:00. Praca również w wolne dni. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 696 489 668
wykształcenie min. zawodowe.
17.
Kierowca C+ E
Tadeusz Bryła Usługi Handlowo - Sprzętowo - Transportowe
ul. Baza -Ryczów  ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów
Przewóz materiałów. Praca na terenie całego kraju i krajów UE. Praca od 
wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, wymagana ważna karta 
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poniedziałku do piątku w trasie, weekendy w domu. Baza pracodawcy w Ryczowie. Godziny pracy do ustalenia. Wynagrodzenie od 8 000,00 zł do 10 000,00 zł. Kontakt z pracodawcą osobisty i telefoniczny po wczesniejszym ustaleniu z pracodawcą nr tel.: 604 971 324
kierowcy.
18.
Kierowca do odśnieżania obiektów
Kamil Brańka EL-BRAKS
ul. Powiat wadowicki, 34-100 Wadowice
Odśnieżanie wskazanych obiektów, dbałość o powierzony sprzęt. 
Praca w ramach umowy zlecenie ok.30-40h tygodniowo, na terenie powiatu wadowickiego, od godz. 2:00 do godz. 21:00 (godziny pracy do ustalenia w zależności od opadów atmosferycznych). 
Kontakt z pracodawcą osobisty: Jaroszowice 370D, telefoniczny: 603066754.  
Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. B, chęć do pracy.
19.
Kierowca kat. C
Zakład Cukierniczy KAMP - KORZENIOWSKI Andrzej Korzeniowski
ul. Konstytucji 3-go Maja 11, 34-100 Wadowice
Przygotowanie samochodu do jazdy, załadunek oraz rozładunek towarów w 
Wykształcenie  min. podstawowe, kurs prawa jazdy kat. C, badania 
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miejscu docelowym.
Praca w godzinach zmiennych, w zależności od godzin przyjęcia towarów do magazynów centralnych. Możliwa praca w godzinach nocnych. Godziny pracy znane z 3 dniowym wyprzedzeniem. Praca mozliwa w godz.7:00-7:00, na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia na czas określony, na 1/2 etatu.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338233250.

sanepidowskie, karta kierowcy.
20.
Kierowca kat. C+E
Ciernia Józef "Lider - Transport"
ul. Małopolska, 32-051 Wielkie Drogi, tel.: 603 709 963
Transport materiałów sypkich na terenie Małopolski. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa w godz. 5:00 - 17:00 (codzienne zjazdy do miejsca garażowania) lub praca w delegacji (tydzień). 
wykształcenie nie jest istotne, mile wdziane doświadczenie jako kierowca, wymagane prawo jazdy kat. C+E, chęć do pracy, punktualność
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Wynagrodzenie od 5000,00- 7000,00 zł brutto miesięcznie. Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 603 709 963.
21.
Kierowca kat. D, D1
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, tel.: 694 870 359
Prowadzenie pojazdów do przewozu osób. 
Umowa na okres próbny  z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat  w godz. 8.00-16.00.( godz. do ustalenia).
Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, telefoniczny:
694 870 359, 501 939 283.
Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. D i D1, mile widziane doświadczenie w zawodzie, komunikatywność, chęć do pracy, uprawnienia do przewozu pow. 9 osób.
22.
Kierowca/ kurier 
WK Eko Sp. z o. o.
Kalwaria Zebrzydowska, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 606254036
Rozwóz przesyłek na terenie gminy Kalwaria oraz okolic. Do dyspozycji samochód służbowy i telefon.
 Praca w godz. 9:00-17:00 (dokładne godziny do ustalenia).  
Praca na okres próbny 3 miesiące  z możliwością przedłużenia.
Kontakt z pracodawcą 
Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat.B, mile widziana znajomość topografii gminy Kalwaria i okolic, komunikatywna znajomość języka polskiego. 
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osobisty w Kalwarii po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:          606 254 036
23.
Kierowca/ kurier kat.B
Polak Kazimiera POL - MAR
ul. Biała Droga 67, 34-123 Chocznia, tel.: 604 956 593
Odbieranie i rozwóz towarów samochodem dostawczym do 3,5 tony oraz odbieranie i rozwóz przesyłek kurierskich. Praca na terenie powiatu wadowickiego. Kontakt z pracodawcą: osobisty ul. Biała Droga 67, 34-123 Chocznia, telefoniczny: 604 956 593
wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 t., chęć do pracy, dyspozycyjność, uczciwość, sumienność, zaangażowanie, zaświadczenie o niekaralności
24.
Kierowca międzynarodowy kat. C
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. Praca na terenie UE, 34-120 Andrychów
Kierowanie pojazdu, załadunek i rozładunek towaru na terenie UE.
Praca na okres próbny - 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca zgodnie z czasem pracy kierowcy, w godz.6-20, 2 tygodnie pracy za granicą, weekend w Polsce.
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów lub telefoniczny: 533684992.
Wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. C, aktualny kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, mile widziane doświadczenie.
25.
Kierowca transportu 
Byrski Grzegorz P.H.U. 
ul. Praca na terenie 
Przewóz towarów na 
Wykształcenie nie jest 
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międzynarodowego C+E
''Budgrom"
krajów UE, 34-100 Wadowice
trasie Polska-Niemcy-Szwecja. Baza w Wadowicach. Praca w delegacjach. Możliwość pracy w systemie 2/2. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą: osobisty (poprzedzony telefonicznym): ul. Dr. Putka 1, 34-100 Wadowice, tel.: 517 770 343.

istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie.
26.
Kierownik Sekcji Płac
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka, 34-100 Wadowice
Kierowanie pracą podległego zespołu, nadzorowanie obsługi płacowej, wsparcie merytoryczne zespołu przez aktywne uczestnictwo w rozwiązaniu spraw związanych z prawem pracy, przygotowanie raportów dla potrzeb pracodawcy, współpraca z Ministrem Zdrowia, Małopolskim Urzędem wojewódzkim oraz Urzedem Marszałkowskim z zakresu obsługi rezydentur i staży, opracowanie wewnętrznych aktów 
Wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, biegła znajomość prawa pracy, zasady rozliczenia czasu pracy, kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych i umów zleceń, praktyczna znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, umiejętność tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, umiejętność 
14/ 
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prawnych dotyczących spraw płacowych we współpracy z radcą prawnym, sporządzanie raportów, analiz i wymaganej sprawozdawczości, rozliczanie umów o pracę oraz umów zleceń, sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON, ZUS, nadzór nad ewidencją czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków, nadzór nad sporządzaniem listy wypłat i przelewów, rozliczanie wynagrodzeń administracji.
Praca na umowę o pracę na okres próbny 3 m-ce z mozliwościa pracy stałej. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00-15:00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem e-mailowym: rekrutacja@zzozwadowice.pl .
sporządzania dokumentacji PIT, sprawozdań (GUS, PFRON, Płatnik), bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL, mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego Info-Medica. 
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27.
Kosmetyczka
ALICJA PRZEBINDA USŁUGI FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
ul. Krakowska 127, 34-114 Brzeźnica, tel.: 798486569
Manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe, zabiegi kosmetyczne. 
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w godzinach 9:00-17:00 do ustalenia w wymiarze 1/2 etatu.
 Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Krakowska 127, 34-114 Brzeźnica, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 798 486 569. 
Wykształcenie średnie, min. 6 miesięcy doświadczenia w zawodzie, umiejętność wykonywania manicure, pedicure, stylizacji paznokci (tipsy, żele, hybrydy) oraz umiejętność wykonywania makijaży okolicznościowych i zabiegów kosmetycznych, komunikatywna znajomość języka polskiego. 
28.
Kucharz
PIOTR KOSEK PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MONIKA"
ul. Włókniarzy 1, 34-120 Andrychów
Przygotowywanie potraw (pieczenie, gotowanie) wg norm i receptur, dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności, obróbka wstępna półproduktów i składników do przygotowywania potraw, dbanie o czystość urządzeń kuchennych, naczyń itp., pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością 
Wykształcenie nie jest istotne, wymagana książeczka SANEPID,  min. 3 lata doświadczenia jako kucharz, samodzielność i inicjatywa.
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przedłużenia, pełny etat, praca w godz. 10-20 w równoważnym systemie pracy, możliwa praca w wolne dni. 
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 604 695 415.
29.
Laborant chemiczny
TPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. JANA BRANDYSA 11, 32-051 WIELKIE DROGI
Pomiary chemiczne (dział kataforezy).
Praca na pełny etat, na trzy zmiany w godz. 6-14, 14-22, 22-6. Umowa o pracę na okres próbny  z możliwością przedłużenia. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA. 
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 12 256 30 00 wew. 16.
Wykształcenie min. średnie w kierunku chemicznym, mile widziane doświadczenie. 
30.
Lakiernik 
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS" ZBIGNIEW ŁACEK
ul. Podstawie 2, 34-100 Tomice, tel.: 602 229 732
Malowanie drzwi (wewnętrznych i zewnętrznych) metodą natryskową. Praca na  okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w 
Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy, komunikatywność.
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63

Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 7:00 -15:00.  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 602 229 732.
31.
Lektor języka angielskiego
FUNDACJA "DAMY RADĘ"
ul. Lwowska 22a, 34-100 Wadowice, tel.: 793448859
Nauka języka angielskiego dzieci i młodzieży.
Praca w ramach umowy zlecenie ok. 20 godzin w tygodniu, w roku szkolnym 2022/2023, w godz. 13-20 lub 14-20 (do ustalenia).
Kontakt z pracodawcą osobisty: Wadowice, ul. Lwowska 22 a, poprzedzony kontaktem telefonicznym 793 448 859 lub CV na adres email:lideracademy.wadowice@gmail.com
Wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie zawodowe.
32.
Logopeda
Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo"
Stanisław Dolny 496, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 606 656 798, 602 125 690
Diagnozowanie uczestników. Realizacja terapii logopedycznej.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o pracę na czas określony. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-20:00 (godziny pracy do 
Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku logopedia lub pedagogika uzupełniona studiami podyplomowymi w kierunku logopedii.
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ustalenia - ok. 20 h tygodniowo). Kontakt z pracodawcą osobisty: Stanisław Dolny 496 lub telefoniczny: 606 656 798, 602 125 690 w godzinach: 12:00-20:00, CV przesłać na e-mail: pwddolany@gmail.com.
33.
Magazynier
Byrski Sławomir FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA STYLDOM - SYSTEM
Spytkowice, 34-116 Spytkowice, tel.: (033)8791582
Załadunek i rozładunek towarów, kompletowanie i przygotowywanie towarów do wysyłki, obsługa klienta, inne prace na magazynie (utrzymanie czystości w miejscu pracy). Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na pełny etat, w godz. 7-15 lub 9-17. Praca na terenie Spytkowic lub Zatora.
Kontakt: osobisty (w godz. pracy): Spytkowice, ul. Jana Pawła II 81, telefoniczny: 33 879 15 82. 
Wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, mile widziana znajomość materiałów budowlanych 
34.
magazynier
Holona Rafał Przedsiębiorstwo 
ul. Lwowska 87, 34-100 Wadowice, tel.: 695 
Przyjmowanie dostaw towaru oraz zamówień. 
Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy 
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Handlowo - Usługowe "LAK - BIS"
242 324
Mieszanie tynków i farb. Rozładunek transportu i obsługa klienta, inne prace na magazynie (utrzymanie czystości w miejscu pracy). Praca na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w godz. 07:00-15:00. Wynagrodzenie od 3200,00 zł netto + premia. Kontakt osobisty ul. Lwowska 87, 34-100 Wadowice poprzedzony telefonem
695 242 324 .
Kat B, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, chęć do pracy, sumienność, uczciwość, zaangażowanie.
35.
Mechanik samochodów ciężarowych
Tadeusz Bryła Usługi Handlowo - Sprzętowo - Transportowe
ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
Bieżące naprawy samochodów ciężarowych w firmie prowadzącej transport międzynarodowy i krajowy. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę w godz. 8:00-16:00. Wynagrodzenie od 7 000,00 do  9 000,00 (do negocjacji). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 604 971 324. 
wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wymagana umiejętność naprawy samochodów ciężarowych
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36.
Mechanik serwisant wózków widłowych
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GAMADEX"
ul. Kościuszki 16, 34-123 Chocznia
Wykonywanie napraw serwisów i konserwacji wózków widłowych oraz realizacji zgłoszeń serwisowych. Praca jednozmianowa w godz. 7:00-15:00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie  od 4600,00 zł - 5.500,00 brutto. 
Kontakt z pracodawcą osobisty po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym nr 602 156 774.
wykształcenie nie jest istotne,mile widziany kierunek mechaniczny, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku (praktyczne,teoretyczne),mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i konsewację, dokładność, chęć pracy.
37.
Montażysta obuwia
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 274, 34-130 Stanisław Dolny
Montaż obuwia (klejenie, ćwiekowanie obuwia). Praca na pełny etat w godzinach 6-14. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 502 977 599, CV 
Wykształcenie nieistotne,  chęć do pracy, możliwość przyuczenia.
38.
Montażysta obuwia
FIRMA "BRAT-BUT" Władysław Jankowicz
Zebrzydowice 196, 34-130 Zebrzydowice, tel.: 
Montaż obuwia. MOŻLIWOŚĆ 
Wykształcenie nie jest istotne, zdolności 
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608462753
PRZYUCZENIA. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 8:00-16:00 na pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 608 462 753.
manualne, chęć do pracy, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
39.
Montażysta stolarki PCV i aluminium.
TMT WADOWICE - M. JASIŃSKI, J. STECKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice
Montaż stolarki PCV i aluminium na terenie powiatu wadowickiego i oświęcimskiego. 
Umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00-15:00. Możliwość pracy w nadgodzinach. 
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Wojska Polskiego 26, 34-100 Wadowice, telefoniczny 508010010 lub CV przesłać na adres e-mail:m.jasinski@tmtwadowice.pl .
Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
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40.
monter instalacji przemyśle spożywczym
WeBe Witold Brotaj
ul. Praca na terenie powiatu wadowickiego, 34-100 Wadowice, tel.: 739 093 990
Utrzymanie ruchu produkcji spożywczej. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa na terenie powiatu wadowickiego. Godziny pracy do ustalenia. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 739 093 990
wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie 1 rok, mile widziana znajomość rysunku technicznego i izometrycznego.
41.
Monter instalacji sanitarnych/Hydraulik
"Elektroman" Pęcak Spółka Jawna
ul. Praca na terenie woj.małopolskiego i śląskiego, 34-120 Andrychów
Wykonywanie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji. Umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00-15:00 lub 8:00-16:00 do ustalenia. Praca na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.Wynagrodzenie od  4 000,00 do 6 000,00 brutto (uzależnione  od umiejętności). Pracodawca zapewnia dojazd z siedziby firmy na miejsce zlecenia. 
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem 
Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia 
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telefonicznym: 505 193 080.
42.
Murarz/ Zbrojarz
"TARBUD" TADEUSZ RADOMSKI
ul. Praca na terenie powiatu wadowickiego, 34-146 Dąbrówka, tel.: 661815491
Prace murarskie i zbrojarskie. Praca jednozmianowa, na pełny etat,  na terenie powiatu wadowickiego. Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym : 661 815 491.
wykształcenie nie jest istotne, umiejętności murarskie, możliwość przyuczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B
43.
Murarz/zbrojarz
"SYSTEM" - WIERCIMAK DARIUSZ
ul. Praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838
Prace ogólnobudowlane. Prace pomocnicze związane ze wznoszeniem budynków. Praca na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Umowa o pracę na okres próbny - 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca na pełny etat, jedna zmiana w godzinach 7-15. Dowóz na miejsce pracy z siedziby firmy zapewniony przez pracodawcę.
Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem 
Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej. Chęć do pracy.
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ul. Nidecka 48,34-122 Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.
44.
Nauczyciel logopeda
Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
ul. Szkolna 12, 34-120 Zagórnik, tel.: (33) 875 22 31
Praca z dziećmi mającymi problemy z wymową. 
Praca na czas określony, do 31.08.2023, w godz.: 07:30-15:00. Godziny pracy do ustalenia. Praca 5/22 godzin tygodniowo. 
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 338752231.
Wykształcenie wyższe, KIERUNEK LOGOPEDIA, przygotowanie pedagogiczne.
45.
Nauczyciel logopeda
Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
ul. Stefana Batorego 9, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 31 47
Prowadzenie zajęć logopedycznych z młodzieżą. 
Praca na czas określony do 30.06.2023 r.,  2 godziny tygodniowo (godziny pracy do ustalenia).
Kontakt z pracodawcą osobisty: Andrychów, ul. Batorego 9, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 31 47
Wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunek: logopedia lub wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie logopedii. 
46.
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w 
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
Praca w charakterze nauczyciela.
Umowa o pracę na zastępstwo do czasu 
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; 
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przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
Radoczy
powrotu pracownika. Wymiar czasu pracy: 16/19 etatu, w godz. 8:00-16:00 (godziny wg planu godzin). 
Kontakt z pracodawcą osobisty:Radocza, ul. Dworska 8
kierunek: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI.
47.
Nauczyciel psycholog
Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
ul. Szkolna 12, 34-120 Zagórnik, tel.: (33) 875 22 31
Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Praca na czas określony, do 31.08.2023, w godz.: 07:30-15:00. Godziny pracy do ustalenia. Praca 10/22 godzin tygodniowo. 
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 338752231.
Wykształcenie wyższe, KIERUNEK PSYCHOLOGIA, przygotowanie pedagogiczne.
48.
Nauczyciel współorganizujacy kształcenie dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324, 34-122 Wieprz, tel.: 338755191
Współorganizowanie pracy ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
Umowa o pracę na czas określony do 23.06.2023 r., pełny etat. 
Kontakt z pracodawcą osobisty: Wieprz, ul. Beskidzka 324, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 51 91
Wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika specjalna, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie edukacji i wspomagania osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  
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49.
Obuwnik
Filipczyk Adam Zakład Produkcji Obuwia "PULSO"
Leńcze 1, 34-142 Leńcze, tel.: 604428571
Prace  przy montażu obuwia (ćwiekowanie, drasowanie i klejenie spodów). Umowa na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie w jednozmianowym w godz. 7:00 - 15:00. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-142 Leńcze 1, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym :530 560 027.


Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, staż pracy zawodzie min. 3 lata,( drasowanie, ćwiekowanie, klejenie spodów).
50.
Operator CNC
Szafarczyk Dominika F.P.H.U. Mill - Tech Pro
ul. Kościuszki 180a, 34-123 Chocznia, tel.: 33 825 12 26
Obsługa frezarki lub tokarki CNC.
Umowa o pracę na okres próbny, jedna zmiana(7-15), pełny etat.
Kontakt z pracodawcą osobisty: Chocznia, ul. Kościuszki 180 a, poprzedzony kontaktem telefonicznym:33 875 12 26 lub CV na adres email: biuro@mill-techpro.eu
wykształcenie min. zawodowe; znajomość sterowania FANUC, ACRAMATIC 2100; znajomość programów: SolidWorks, SolidCAM; umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi (suwmiarka, wysokościomierz, kątomierz, mikrometr); umiejętność czytania rysunku technicznego; doświadczenie w zawodzie jako operator 
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CNC. 
51.
Opiekunka w żłobku
"MEDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
ul. Krakowska 19, 34-100 Wadowice, tel.: 576 946 117
Opieka nad dziećmi do lat 3. Praca w Wadowicach, Żłobek Misie Tulisie. 
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia, pełny etat, w godz. 7-17 (godziny do ustalenia).
Kontakt z pracodawcą osobisty: Wadowice, ul. Krakowska 19 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 576 946 117. 
Wykształcenie min. średnie, WYMAGANY KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU, preferowane wykształcenie wyższe (kierunek pedagogika), mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność. 
52.
Palacz/pracownik gospodarczy
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321
Palenie w piecu, prace porządkowe przy zakładzie, zwożenie drewna. Praca w ramach umowy zlecenia, 4 dni w tygodniu(praca również w weekendy), w godz. 14-21 - godziny pracy do ustalenia.
Kontakt z pracodawcą: osobisty:  Klecza Dolna 18A, poprzedzony kontaktem telefonicznym : 661 660 321.
wykształcenie nieistotne, wymagane uprawnienia palacza (możliwość odnowienia), mile widziane doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy, mile widziany emeryt. 
53.
Pielęgniarka
Dom Pomocy Społecznej Zakonu 
Zebrzydowice 1, 34-130 Zebrzydowice, tel.: 
Czynności pielęgniarskie w Domu 
wykształcenie min. średnie zawodowe 
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Bonifratrów w Zebrzydowicach
33 8756 006
Pomocy Społecznej. Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym na pełny etat w godz. 14:00-22:00, 22:00-6:00 lub 6:00-18:00, 18:00-6:00 (praca również w weekendy). Wysokość wynagrodzenia 4 500,00 zł. Kontakt z pracodawcą osobisty: Zebrzydowice 1, 34-130 Zebrzydowice, telefoniczny: 33 8756 006 w godz. 7:00-15:00. 

kierunek: pielęgniarstwo, chęć do pracy.
54.
Pomoc kuchenna
Stanpol Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice
Przygotowywanie surowców i wyrobów do gotowych potraw. Praca na zmywaku. Umowa o pracę na okres próbny. Praca na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy zgodnie z rozkładem w godz. 09:00-21:00. Praca również w wolne dni. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 696 489 
wykształcenie min. zawodowe.
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668
55.
Pomocnik budowlany
ELEWACJE "GREGOR" GRZEGORZ LEŚNIAK
Stryszów 604, 34-146 Stryszów, tel.: 508218577
Prace fizyczne, ogólnobudowlane, podawanie, kołkowanie, klejenie styropianu na elewacji.
Praca na terenie powiatu wadowickiego. Praca w systemie jednozmianowym w godzinach 8:00-16:00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. 
Możliwość porozumienia się w kwestii dojazdu. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-146 Stryszów 604, telefoniczny: 508 218 577 
Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, możliwość przyuczenia.
56.
Pomocnik pracownika rozbioru i wykrawania mięsa
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M. SZLAGOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów
Pomoc przy rozbiorze mięs wieprzowych i wołowych. Możliwość przyuczenia. Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 6:00-14:00 na pełny etat. Kontakt z pracodawcą osobisty: 
Wykształcenie nie jest istotne; mile widziana umiejętność związana z rozbiorem, wykrawaniem i klasyfikowaniem mięsa; możliwość przyuczenia; chęć do pracy. 
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ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów (od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-11:00).
57.
Posadzkarz
F.H.U. Pro-Fliz Grzegorz Żydek
ul. Praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, 34-120 Andrychów, tel.: 603 071 268
Układanie płytek wewnątrz pomieszczeń. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie od 23,00 zł /h netto( możliwość pracy w akordzie). Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz.: 07:00-16:00 na terenie woj. małopolskiego i śląskiego. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 603 071 268.
Wykształcenie bez znaczenia, komunikatywność, mile widziane prawo jazdy, punktualność, chęć do pracy w tym zawodzie
58.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Mokwa Bogusław CAPITAL INVEST
ul. Krakowska 76a, 34-120 Andrychów
Pozyskiwanie umów pośrednictwa, obsługa klientów, aktualizowanie bazy ofert, prezentacja nieruchomości. 
Praca jednozmianowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, w godz.: 09:00-17:00. Wynagrodzenie uzależnione od 
Wykształcenie min. średnie , umiejętności sprzedażowe, nastawienie na obsługę klienta, mile widziane doświadczenia, prawo jazdy kat. B.
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zaangażowania i efektów pracy. System  czasowo-prowizyjnyod 3010,00zł do 10 000,00 zł.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem e-mail.: biuro@capital-invest.pl .
59.
Pracownik biurowy
Tadeusz Bryła Usługi Handlowo - Sprzętowo - Transportowe
ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
Obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera, odbiór korespondencji, fakturowanie, bieżące rozliczenia w firmie transportowej zajmującej się transportem krajowym i międzynarodowym Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę w godz. 8:00-16:00. Wynagrodzenie od 3 000,00 zł do 4 000,00 netto (do negocjacji). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 604 971 324. 
wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wymagana umiejętność obsługi komputera, wymagana umiejętność fakturowania
60.
Pracownik biurowy
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 274, 34-130 Stanisław Dolny
Prowadzenie kadr, przygotowanie dokumentów do księgowania, 
Wykształcenie nieistotne, komunikatywność, otwartość, gotowość, 
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dokumentów formalnych (aneksów, umów) według wytycznych, sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami  finansowymi. Praca na pełny etat w godzinach 7:00-15:00.Wynagrodzenie od 3010,00 zł do 4000,00 zł brutto (uzależnione od umiejętności). Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Kontakt z pracodawcą : e-mail: marketing@oleksy.pl,  
elastyczność, podejmowanie dobrych i szybkich decyzji pod presją czasu, umiejętność gospodarowania czasem, mile widziane doświadczenie, chęć pracy, możliwość przyuczenia.
61.
Pracownik budowlany
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "CHEŁM" w Stryszowie
ul. Województwo małopolskie, 34-146 Stryszów
Układanie płytek, malowanie. Dowóz zapewniony przez pracodawcę. Możliwość przyuczenia.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa w godz. 7:00-15:00 na terenie województwa małopolskiego.
Kontakt z pracodawcą osobisty 34-146 Stryszów 98 poprzedzony kontaktem 
Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia.
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telefonicznym: 609260142.
62.
Pracownik budowlany
Kudłacik Sławomir Usługi Ogólnobudowlane Kudłacik
ul. Praca na terenie województwa małopolskiego, 34-120 Zagórnik, tel.: 603855364
Prace związane z murowaniem, tynkowaniem. Wykończenia wnętrz. Prace ciesielskie.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwoscią przedłużenia, na pełny etat, jednozmianowa w godzinach 7-15. Mozliwość pracy w nadgodzinach. Praca na terenie województwa małopolskiego. Dojazd zapewniony przez pracodawcę.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 603855364.
Wykształcenie nie jest istotne, umiejętności budowlane, chęć do pracy, obowiązkowość.
63.
Pracownik do prac przy elewacjach
Stuglik Piotr
ul. Praca na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, 34-120 Andrychów
Praca przy elewacjach. Klejenie styropianu, siatkowanie, nakładanie tynku Praca na terenie woj. małopolskiego i śląskiego. Pracodawca zapewnia dojazd na miejsce pracy. Możliwość pracy w delegacjach w Niemczech.

Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, konieczna umiejętność klejenia styropianu, siatkowania i nakładania tynku. 
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Praca w godz. 7:00-15:00,  na okres próbny 1 miesiąc z możliwością przedłużenia. 
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 796700328 do godz 17.
64.
Pracownik działu spedycji i logistyki w firmie transportowej
Tadeusz Bryła Usługi Handlowo - Sprzętowo - Transportowe
ul. Starowiejska 51, 34-115 Ryczów, tel.: 604 971 324
Obsługa działu spedycji i logistyki, pozyskiwanie ładunków, nadzór nad pracą kierowców. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę godz. 8:000-16:00. Wynagrodzenie od  6 000,00 zł brutto miesięcznie. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 604 971 324. 
wykształcenie minimum średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagana znajomość działu spedycji , transportu i logistyki, mile widziana znajomość giełdy transportowej
65.
pracownik fizyczny
WYTWÓRNIA ARTUKUŁÓW SZEWSKICH MIROSŁAW SAJDAK
Klecza Dolna 272A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 606 418 265
Obsługa maszyn produkcyjnych. Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 6:00-14:00 na 
Wykształcenie nie jest istotne, (możliwość przyuczenia do zawodu),  chęć do pracy, umiejętności manualne, pracy w zespole, komunikatywność.
35/ 
63

Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
pełny etat. Wynagrodzenie wysokości od 3 010,00 do 6 020,00 zł brutto. Kontakt z pracodawcą osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczny: 606 418 265.
66.
Pracownik fizyczny
P. P. U. H. Wytwórnia Kasz "RUBI" S.C.
ul. Starowiślna 16, 34-116 Spytkowice, tel.: 500 09 13 19
Prace na magazynie w kaszarni. Dźwiganie pow. 20 kg. 
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00-15:00 na pełny etat. Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Starowiślna 16, 34-116 Spytkowice,  poprzedzony kontaktem tel. 500 091 319.

Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, książeczka SANEPID mile widziana, możliwość wyrobienia. Możliwość dźwigania pow. 20 kg.
67.
Pracownik fizyczny
Przemysław Wcisło Drew-Prim
ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice, tel.: 534063516
Zbijanie ręczne palet, zakuwanie palet nadstawowych,magazynowanie i rozbiórka palet używanych. Umowa na okres próbny  z możliwością 
wykształcenie nieistotne, mile  widziana umiejętność obsługi wózka widłowego, sprawność fizyczna, zaangażowanie.
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przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym na pełny etat w godzinach  06.00 -14:00, 14:00 - 22.00. 
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Chopina 1,34-100 Wadowice, telefoniczny: 534 063 516.
68.
Pracownik gospodarczy/kierowca
Kamil Brańka EL-BRAKS
ul. Powiat wadowicki, 34-100 Jaroszowice
Załadunek, rozładunek drewna, ogólne prace porządkowe na placu, posługiwanie się piłą oraz siekierą, dowóz materiałów do klienta.  Praca na terenie powiatu wadowickiego. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa na pełny etat w godz. 8:00-16:00. Wynagrodzenie od 3 010,00 zł do 4500,00 zł brutto. Kontakt z pracodawcą osobisty: Jaroszowice 370D,poprzedzony telefonicznym: 603 066 754.  
Wykształcenie nieistotne, umiejętność posługiwania się piłą i siekierą, prawo jazdy kat. B,  chęć do pracy.
69.
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
SMART POINT MACIEJ SZILDER
ul. Słoneczna 11, 34-122 Wieprz, tel.: 
Budowanie budynków w stanie surowym. 
Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane 
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535501506
Prace przy wykonywaniu elewacji.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa w godz.6-14, na pełny etat. Możliwość pracy w nadgodzinach.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 535501506. 
doświadczenie oraz prawo jazdy KAT. B.
70.
Pracownik ogólnobudowlany
Agnieszka Sikora Firma Ogólnobudowlana
Koziniec 48, 34-106 Koziniec, tel.: 697724691
Prace murarskie, tynkarskie, ciesielskie. Praca na terenie województwa śląskiego.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa w godz. 6-14, na pełny etat. Kontakt osobisty poprzedzony telefonem: 697724691,887345753.

Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność w zakresie wykonywania prac budowlanych, sumienność, chęć do pracy.
71.
Pracownik wykończenia wnętrz
PLACEK MARIUSZ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE "MARKO"
ul. Województwo małopolskie, 34-103 Witanowice
Wykończenia wnętrz. Praca w godz. 07.00-17.00 (dokładne godziny pracy do ustalenia). Umowa na okres próbny z 
Wykształcenie nie jest istotne, umiejętności i doświadczenie w zakresie prac wykończeniowych w budownictwie.
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możliwością przedłużenia. Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy z Witanowic. Praca na terenie województwa małopolskiego. Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 519 106 078.
72.
psycholog
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
ul. Szkolna 12, 34-120 Roczyny, tel.: 33 875-14-23
Praca w charakterze psychologa szkolnego.  Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 08:00-15:00 w  pełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu. Wysokość wynagrodzenia od 2.112,00 zł brutto (uzależnione od awansu zawodowego). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 33 875 14 23.
Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek PSYCHOLOGIA, przygotowanie pedagogiczne, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów.
73.
Psycholog
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowy Dom"
ul. Dworska 9 m. 2, 34-100 Radocza, tel.: 338761466 ww.10
Pomoc i wsparcie psychologiczne dla wychowanków, sporządzanie diagnozy 
Wykształcenie wyższe, kierunek/specjalność ; mgr psychologii, prawo jazdy kat. B, 
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psychofizycznej, psychoedukacja rodziców, współpraca z zespołem wychowawczym, realizacja programów profilaktycznych. 
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością współpracy na czas nieokreślony, na pełny etat, w systemie dwuzmianowym, godziny pracy od 8:00 do 20:00. Praca na pełny etat,, również w wolne dni.
Kontakt z pracodawcą osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  33 876 14 66 wew.10.
umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, wrażliwość, obsługa urządzeń biurowych.
74.
Psycholog
Konwent Bonifratrów p.w. Św. Floriana w Zebrzydowicach
Zebrzydowice 1 , 34-130 Zebrzydowice, tel.: 793554410
Prowadzenie czynności diagnostycznych z osobami niepełnosprawnymi, wykonywanie opinii psychologicznych, tworzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, pomoc psychologiczna uczestnikom WTZ. Umowa o pracę na 
wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: psychologia; mile widziane doświadczenie; umiejętność pracy w zespole.
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okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 07:00-15:00 (możliwość pracy wymiarze 1/2 etatu). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 793 554 410, e-mailowy: wtz.zebrzydowice@bonifratrzy.pl

75.
Psycholog
Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo"
Stanisław Dolny 496, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 606 656 798, 602 125 690 
Opracowanie i aktualizacja diagnozy (Indywidualnych Placów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym określenie ścieżki wsparcia tzn. przygotowanie programów zajęć oraz ustalenie form i metod pracy z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi; 
prowadzenie zajęć specjalistycznych - psychologicznych o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. 
-wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub uzyskanie za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;
-posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych; 
-władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa; 
-odbycie podyplomowego stażu zawodowego, pod 
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diagnozowanie sytuacji wychowawczych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych) z dziećmi w wieku do 18 roku życia będącymi Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu przeżywającymi trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym w tym prowadzenie: indywidualnych i grupowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, nakierowanych przede wszystkim na udzielanie  pomocy i wsparcia psychologicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju podopiecznych, w tym rozwoju ich sfery społeczno-emocjonalnej, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie 
merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa stażystę; 
-osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; 
-osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
-osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
-osoba nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości; 
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obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wspierania rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie u podopiecznych pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności, rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, 
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
WYMAGANIA DODATKOWE:
-posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadanie umiejętności komunikowania się w pracy i w zespole;
-znajomość przepisów:
*Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; 
-predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, 
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radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowywania napięć i rozwiązywania konfliktów, wyrażania protestu, aprobaty, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo;monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów dzieci,przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.); Praca na czas określony na 1/2 etatu lub umowę zlecenie w wymiarze min. 20 godzin tygodniowo. Kontakt z pracodawcą osobisty: Stanisław Dolny 496 lub telefoniczny: 606 656 798, 602 125 690 w godzinach: 12:00-20:
kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.
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00, CV przesłać na e-mail: pwddolany@gmail.com
76.
referent ds. prawnych
Zespół Radców Prawnych "Jurysta" P. Trojak Spółka partnerska
ul. Brzegi 5a m. 18, 34-120 Andrychów, tel.: 338702806
Sporządzenie projektów pism procesowych, opinii prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością kancelarii, uczestniczenie w czynnościach z zakresu obsługi i pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię, badanie i analiza akt prowadzonych spraw.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, na pełny etat, w godz.9-17, jednozmianowa.
Kontakt osobisty, telefoniczny 338702806, e-mailowy: jurysta@post.pl .
Wykształcenie wyższe prawnicze, biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi programów MS Office, prawo jazdy kat. B, zdolność analitycznego myślenia.

77.
Robotnik ogólnobudowlany
BRYNDZA-BUD Łukasz Bryndza
ul. Województwo małopolskie, 34-123 Chocznia, tel.: 533 759 565
Prace ogólnobudowlane: murowanie, betonowanie, wykańczanie wnętrz, elewacje. Praca na terenie województwa małopolskiego. Umowa 
Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność malowania, szpachlowania, zabudowy z płyt G-K, wykonywania prac ogólnobudowlanych, chęć do pracy. 
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o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 6:00 do 16:00 (do ustalenia). Kontakt z pracodawcą: osobisty: Chocznia, ul. Główna 8, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 533 759 565 .
78.
Robotnik ogólnobudowlany
Firma Handlowo-Usługowa "DEKAR" DARIUSZ KWARTNIK
ul. Wiejska 48, 33-380 Krynica-Zdrój
Prace pomocnicze na budowie, możliwość pracy na wysokościach. Praca na terenie Krynicy-Zdrój. Pracodawca zapewnia dowóz na miejsce pracy oraz zakwaterowanie. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 7:00-15:00.  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 508 176 323, CV przesłać na adres e-mail: biuro@dekar.net.pl 

wykształcenie nie jest istotne, umiejętności w zakresie prac budowlanych, możliwość przyuczenia, badania wysokościowe lub gotowość do ich wyrobienia.
46/ 
63

Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
79.
spawacz
WeBe Witold Brotaj
ul. Praca na terenie powiatu wadowickiego, 34-100 Wadowice, tel.: 739 093 990
Naprawa rurociągów instalacji przemysłowej. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa na terenie powiatu wadowickiego. Godziny pracy do ustalenia. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 739 093 990
wykształcenie min. zawodowe,uprawnienia do spawania metodą TIG, mile widziane doświadczenie w zawodzie, umiejętność obsługi elektronarzędzi, znajomość rysunku izometrycznego.
80.
Spawacz
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.
Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Dolna
Spawanie metodą TIG stali nierdzewnej, przygotowanie elementów stalowych do spawania, ręczna i mechaniczna obróbka elementów metalowych.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia na czas określony. Dwuzmianowa w godz. 6-14-22. Praca na pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 Klecza Dolna 148 poprzedzony kontaktem telefonicznym 789809496 lub e-mailowym mariaobrzud@lyson.
Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne, doświadczenie min 1 rok w spawaniu metodą TIG, umiejetność czytania rysunku technicznego, umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętności manualne (ślusarsko-monterskie), aktualne uprawnienia spawalnicze, umiejętności manualne (ślusarsko-monterskie). 
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com.pl .

81.
Specjalista do spraw kadr
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach
os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice
Prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów i innych absencji. Kontrola badań i szkoleń, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz zmianami w warunkach pracy i płacy. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę w wymiarze 3/4 etatu w godz. 9:00-15:00. Wynagrodzenie od 2 600,00 zł do 3 300,00 zł brutto. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 33 823 4922 w.23 oraz osobisty po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze 2 lata lub kierunek:(zarządzanie, administracja, rachunkowość), umiejętność: obsługi komputera, pracy w zespole, samodzielnej organizacji pracy.
82.
Specjalista ds. produktów
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. kom.
Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Dolna
Analiza trendów rynkowych, potrzeb klientów i działań konkurencji, rozwijanie 
Wykształcenie wyższe, umiejętność współpracy, otwartość, umiejętność bardzo 
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grup produktowych, poszerzanie oferty produktowej firmy, analiza wyników sprzedażowych, branie udziału w ustalaniu strategii promocyjnej oraz planowanie działań wspierających rozwój produktu, przygotowanie materiałów produktowych, prowadzenie szkoleń dla zespołu sprzedaży i partnerów handlowych oraz wspieranie ich w zakresie sprzedaży prowadzonego produktu.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością pracy stałej. Jednozmianowa w godz. 8-16. Praca na pełny etat.
Kontakt osobisty 34-124 Klecza Dolna 148 poprzedzony kontaktem telefonicznym 789809496 lub e-mailowym mariaobrzud@lyson.com.pl .
dobrej organizacji pracy, min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, zdolność myślenia analitycznego i wyciągania wniosków, samodzielność, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min.B2), znajomość branży pszczelarskiej będzie dodatkowym atutem.

83.
Sprzątaczka
ZAKŁADY MIĘSNE 
ul. Dworska 18, 34-100 
Sprzątanie hal 
Wykształcenie nie jest 
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"BRADO-2" SPÓŁKA AKCYJNA
Tomice
produkcyjnych. Dbałość o czystość zakładu.
Praca na podstawie umowy zlecenia z możliwością przedłużenia na umowę o pracę. Praca w sytemie jednozmianowym w godz. 21:00-05:00, ok. 40h tygodniowo.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 607 715 861.
istotne, książeczka sanepidowska.
84.
Sprzedawca
Zacharski Paweł Sklep "Mini Max"
Brody 265, 34-130 Brody
Obsługa klienta w sklepie spożywczo-przemysłowym. Praca na dwie zmiany w godz. 6:00-22:00, również w weekendy. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie 3500,00 zł brutto miesięcznie. Kontakt z pracodawcą osobisty: Brody 265, 34-130 Brody, telefoniczny: 504 117 900.
wykształcenie nieistotne, mile widziana umiejętność obsługi komputera, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile widziane doświadczenie w handlu.
85.
Sprzedawca
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Andrychów, 34-120 Andrychów
Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach na terenie 
Wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
50/ 
63

Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
miasta Andrychów.
Praca dwuzmianowa w godzinach 5:30-21:00. Praca również w soboty. Godziny pracy do ustalenia. Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. 
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 33 875 26 06 wew. 24.

mile widziany staż pracy, chęć do pracy, mile wdziany stopień niepełnosprawności.
86.
Sprzedawca
"ORBITA" S.C. MOLO WOJCIECH, KLIMCZAK KRZYSZTOF
ul. Fabryczna 4, 34-100 Wadowice, tel.: 504 250 180
Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, rozkładanie towaru na półkach. Umowa na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym na pełny etat w godzinach 6:00-14:00, 14:00-22:00. Wynagrodzenie brutto: 3010,00 zł + premia 600,00 zł miesięcznie. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 725935978 e-mailowy:p.ekmann@shakegroup.pl
Wykształcenie nie jest istotne, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mile widziane doświadczenie w zawodzie, komunikatywność, chęć do pracy.
87.
Sprzedawca
"ORBITA" S.C. MOLO 
ul. Rynek 3, 34-130 
Obsługa klienta, 
Wykształcenie nie jest 
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WOJCIECH, KLIMCZAK KRZYSZTOF
Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 504 250 180
obsługa kasy fiskalnej, rozkładanie towaru na półkach. Umowa na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym na pełny etat w godzinach 6:00-14:00, 14:00-22:00. Wynagrodzenie brutto: 3010,00 zł + premia 600,00 zł miesięcznie. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 504 250 180 e-mailowy:p.ekmann@shakegroup.pl
istotne, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mile widziane doświadczenie w zawodzie, komunikatywność, chęć do pracy.
88.
Sprzedawca
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY SMAZA ANETA
ul. Żwirki i Wigury 45A, 34-120 Andrychów, tel.: 665 620 230
Obsługa klienta w sklepie samoobsługowym, wykładanie towaru, dbanie o porządek w sklepie. Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie dwuzmianowym w godz.: 06:30-14:00, 14:00-20:00 (godziny pracy do ustalenia). Możliwa praca w dni wolne. Kontakt z 
wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenia zawodowe w sklepie spożywczym. 
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pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 665-620-230. 
89.
Sprzedawca 
"KSYLA" S.C. A.H. Bulanda
ul. Wadowicka 73, 34-100 Tomice
Obsługa klienta - możliwość przyuczenia do pracy na stanowisku. Praca na dwie zmiany w godz. 06.00-13.30/13.30-21.00 - sklep Tomice. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie 3010,00 brutto + premia uznaniowa. Kontakt z pracodawcą: osobisty: ul. Wadowicka 73, 34-100 Tomice,  poprzedzony telefonicznym: 519 308 417.
wykształcenie nieistotne, istnieje możliwość przyuczenia, chęć do pracy na stanowisku.
90.
Stolarz
Zakład Stolarski Budowlano-Meblowy "ZBYDREW", Usługi Transportowe "ZK-TRANS" ZBIGNIEW ŁACEK
ul. Podstawie 2, 34-100 Tomice, tel.: 509 039 828
Wykonywanie prac przy produkcji drzwi (wewnętrznych i zewnętrznych). Praca na maszynach stolarskich, dźwiganie pow. 12kg. Praca na  okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie 
Wykształcenie nie jest istotne, 1rok doświadczenia, umiejętność obsługi narzędzi, maszyn stolarskich . 
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jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 7-15  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 602 229 732.
91.
Stolarz
STOLARSTWO MEBLOWE, TAPICERSTWO Marian Filuś
Brody 202, 34-130 Brody, tel.: 695 727 412, 781 727 412
Prace przy produkcji ram i stelaży stolarskich. Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 8:00 - 16:00. Wysokość wynagrodzenia 3010,00 zł + premia uznaniowa. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-130 Brody 202, telefoniczny: 695 727 412, 781 727 412.
wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy, mile widziane doświadczenie w zawodzie.
92.
Stolarz
PIOTR ŁUBIK - "MEB-PIOTR"
ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz
Produkcja mebli, składanie, skręcanie mebli. Praca na pełny etat, jednozmianowa w godz.: 07:00-15:00. Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem 
Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli.
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telefonicznym: 606724920. 
93.
Stolarz
RAFF RAFAŁ ELŻBIECIAK
ul. Krakowska 176, 34-103 Witanowice, tel.: 668 984 666
Obróbka drewna, obsługa maszyn stolarskich, cięcie na pile taśmowej. 
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca jednozmianowa, pełny etat, w godz. 6-16 (godziny pracy do ustalenia). 
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 668 984 666.
Wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
94.
stolarz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AGSTA" Stanisław Wądolny
Zebrzydowice 455C, 34-130 Zebrzydowice
Wykonywanie prac przy produkcji mebli. Praca na  okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 7:00-15:00.  Wysokość wynagrodzenia: 3010,00 zł - 6000,00 zł brutto (uzależniona od umiejętności). Kontakt z pracodawcą osobisty: Zebrzydowice 455C,  
wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenia w zawodzie, chęć do pracy, uczciwość.
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oraz telefoniczny: 602 439 439.
95.
Stolarz
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna
Zbijanie stelaży tapicerskich. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 06.00-14.00. Umowa o pracę na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat. Kontakt z pracodawcą osobisty: Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, telefoniczny: 661 660 321
wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie, umiejętność obsługi pistoletu pneumatycznego.
96.
Stolarz - montażysta 
Grabowski Jan Zakład Stolarski
Gołuchowice 96, 32-052 Gołuchowice, tel.: 608 419 119, 602 701 104
Produkcja i montaż mebli kuchennych.
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę (w godz. od 7:00-15:00 ).Wynagrodzenie od 3010 zł do 5000 (uzależnione od umiejętności i doświadczenia).  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 608 419 119,   602 701 104.
Wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarza, mile widziane prawo jazdy kat. B
97.
Stolarz-montażysta 
PRACOWNIA DWORSKA 
ul. Dworska 17, 34-114 
Skręcanie i 
Wykształcenie nie jest 
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mebli
17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tłuczań, tel.: 515 615 110
montowanie mebli. 
Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 8:00-16:00. 
Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 515 615 110
istotne, min. 2 lata doświadczenie w zawodzie, umiejętność skręcania i montowania mebli, wysoka kultura osobista.
98.
Szwaczka maszynowa
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 274, 34-130 Stanisław Dolny
Szycie na  maszynie. Praca na pełny etat w godzinach 6:00-14:00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Kontakt z pracodawcą osobisty: Stanisław Dolny 274 oraz osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 502 977 599.
Wykształcenie nieistotne, chęć do pracy, możliwość przyuczenia.
99.
Ślusarz narzędziowy
PLAFOR sp. z o.o.
ul. Tradycyjna 12, 43-356 Kobiernice, tel.: 33 875 57 87
Wykonywanie i regeneracja form wtryskowych. 
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia na umowę na czas określony, dwuzmianowa w godzinach 6:00-14:00;
Wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub doświadczenie jako ślusarz, umiejętność czytania rysunku technicznego, polerowania, mile widziana znajomość obsługi CNC.
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14:00-22:00
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 338755787.
100.
tapicer
STOLARSTWO MEBLOWE, TAPICERSTWO Marian Filuś
Brody 202, 34-130 Brody, tel.: 695 727 412, 781 727 412
Prace przy produkcji mebli tapicerowanych. Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Praca w systemie jednozmianowym na pełny etat w godz. 8:00 - 16:00. Wysokość wynagrodzenia 3010,00 zł + premia uznaniowa. Kontakt z pracodawcą osobisty: 34-130 Brody 202, telefoniczny: 695 727 412, 781 727 412.
wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęć do pracy, mile widziane doświadczenie w zawodzie.
101.
Tapicer
BRW COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów
Tapicerowanie zgodnie z określoną metodyką różnorodnego asortymentu (fotele, pufy, sofy, narożniki, łóżka itp.). Dbałość o jakość wykonywanych produktów. Efektywna realizacja zadań. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
Praca na pełny etat, na okres próbny z 
Wykształcenie nieistotne, zdolności manualne, zaangażowanie do nauki lub doświadczenie w pracy jako tapicer.
58/ 
63

Lp.
Oferowane stanowisko
Nazwa pracodawcy
Adres miejsca pracy w formie opisowej
Zakres obowiązków
Inne wymagania
możliwością przedłużenia, jedna zmiana 5:50 - 13:50
Kontakt z pracodawcą osobisty 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83L,poprzedzony kontaktem telefonicznym: 668 236 617 lub CV na adres: rekrutacja@brwsa.pl.
102.
Terapeuta zajęciowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy Im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.: 338732363, 537 509 009
Prowadzenie zajęć terapeutycznych, sprawowanie opieki nad uczestnikami domu, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Umowa o pracę czas określony. Praca na jedną zmianę w godz. 7:00-15:00. Wynagrodzenie od 3 050,00 zł (do ustalenia). Kontakt z pracodawcą osobisty lub telefoniczny: 33 873 23 63, 537 509 009.
wykształcenie wyższe lub średnie (z dyplomem w zawodzie);  kierunek: terapia zajęciowa, wymagane min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagana znajomość przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, uprawnienia do pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, zainteresowania 
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artystyczne, kreatywność, elastyczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres .
103.
Tokarz
FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice
Obróbka elementów metalowych, które są częściami maszyn i urządzeń.
Praca na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia, jednozmianowa, w godz. 6-14, na pełny etat.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 515033886, 338735010 wew.102,  e-mailowym rekrutacja@paper.com.pl .
Wykształcenie min. zawodowe, mile widziany staż pracy na stanowisku pokrewnym.
104.
Tynkarz
"SYSTEM" - WIERCIMAK DARIUSZ
ul. Praca na terenie woj. małopolskiego, 34-122 Wieprz, tel.: 531 561 838
Nakładanie tynku. Praca na terenie województwa małopolskiego.
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na pełny etat, jedna 
Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane prawo jazdy kat.B, komunikatywność, chęć do pracy.
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zmiana w godz. 7:00-15:00. Dowóz na miejsce pracy z siedziby firmy zapewniony przez pracodawcę.
Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem: ul. Nidecka 48, 34-122 Wieprz, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 531 561 838.
105.
Tynkarz
Usługi Remontowo-Budowlane Tomasz Cygan
ul. Województwo małopolskie 69, 34-108 Frydrychowice, tel.: 609 907 982
Wykonywanie tynków. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca na jedną zmianę na pełny etat w godz. 7:00-15:00 na terenie województwa małopolskiego. Wysokość wynagrodzenia od 4 000,00 zł do 6 000,00 zł brutto. Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 609 907 982.
Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność tynkowania, chęć do pracy.
106.
Wychowawca
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Promyk"
ul. Dworska 9 m. 1, 34-100 Radocza, tel.: 33 876 14 66
Całodobowa opieka i wychowanie dzieci  przebywających w Placówce. Placówka całodobowa - praca w systemie 
wykształcenie wyższe, kierunek/specjalność: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o 
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trzyzmianowym( godziny pracy do uzgodnienia). Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca na cały etat
Kontakt z pracodawcą osobisty: Radocza, ul. Dworska 9/1, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 876 14 66
rodzinie lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologi, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, mile widziane doświadczenie zawodowe minimum 1 rok, prawo jazdy kat. B, umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, wrażliwość,  obsługa urządzeń biurowych, umiejętności przyrządzania posiłków, bardzo dobra znajomość języka polskiego. 
107.
Wychowawca
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Krakowie
ul. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice
Praca z młodzieżą, kontakt z rodzicami i pedagogami, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych. Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego.
Umowa o pracę na okres próbny. Praca w systemie jednozmianowym w 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, komunikatywność.
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godz. 7:45-15:45 na pełny etat. 
CV należy przesłać na adres e-mail: kadry.malopolska@ohp.pl
Informacja na temat oferty i wymaganych dokumentów na stronie www.malopolska.ohp.pl w zakładce "Oferty pracy w MWK OHP".
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