POWIATOWY URZĄD PRACY
URZĄD PRACY

78 - 200 BIAŁOGARD, ul. ŚWIDWIŃSKA 21a
tel. 94 311-31-00 fax.: 94 311-31-01 e-mail: pup@pupbialogard.pl
bialogard.praca.gov.pl

Białogard, dnia 10.09.2019r.
CAZ.5020.09.2019.KBi

AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIEŃ 10.09.2019r.


Szwaczka – szycie odzieży lekkiej, praca w systemie akordowym, przy wypracowanym
100% akordzie płaca 3 024 zł (brutto), wymagane: kurs kroju i szycia, doświadczenie
zawodowe 2 lata. Umowa o pracę na okres próbny, praca jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Szosa Połczyńska 57a, 78-200 Białogard
Kamus Łukasz Jaszewski ul. Południowa 25b, 71-001 Szczecin, tel. 662 262 282



Instruktor fitness/trener personalny – prowadzenie zajęć grupowych fitness/ prowadzenie
treningu personalnego, wymagane: wykształcenie podstawowe, umiejętność prowadzenia
treningu personalnego/ zajęć grupowych, mile widziane kursy, szkolenia jednak nie
wymagane. Umowa zlecenie, czas pracy dostosowany do dostępności osoby.
Xtreme Fitness Gyms, ul. Moniuszki 29, 78-200 Białogard, tel. 791 388 162,
e-mail: manager.bialogard@xtremefitness.pl



Operator wózka widłowego – praca w magazynie wyrobów gotowych, wymagane:
wykształcenie średnie, staż pracy 1 rok, aktualny kurs na wózek widłowy, książeczka
zdrowia. Umowa na czas określony, praca jednozmianowa.
Stanpol Sp.z o.o. ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard, kontakt osobisty



Kierowca autobusu – kierowca z prawo jazdy kat. D do obsługi przewozów szkolnych na
terenie gminy Tychowo, umowa na czas określony, praca jednozmianowa.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 1,
75-950 Koszalin, tel. 94 342 77 20



Kierowca autobusu – praca według stanowiska, praca na terenie Polski, wymagane prawo
jazdy kat. D, umowa na czas określony.
Przedsiębiorstwo Usługowo transportowe SKRĘT Stanisław Kępka ul. Wawelska 19,
78-200 Białogard, tel. 600 312 327



Pracownik magazynowy – praca na magazynie w branży oświetleniowej, przyjmowanie i
wydawanie towaru, rozkładanie i wydawanie towaru, wymagane: wykształcenie średnie lub
zawodów, znajomość obsługi komputera, dodatkowym atutem będzie uprawnienie na wózek
widłowy. Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa.
Imperial Sp. z o.o. Sp.K. ul. Kołobrzeska 8e, 78-200 Białogard, tel. 94 310 03 40



Pomocnik ślusarza – cięcie, wiercenie, szlifowanie – stal czarna, wymagane: wykształcenie
zawodowe, operatywność, komunikatywność. Umowa na czas określony, praca
jednozmianowa.
Malarz-lakiernik – przygotowanie elementów metalowych do malowania, malowanie
elementów metalowych,
wymagane:
wykształcenie
zawodowe,
operatywność,
komunikatywność, doświadczenie w malowaniu na mokro. Umowa na czas określony, pracy
jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Bogusława X, 78-200 Białogard
Stal-Plast ul. Piłsudskiego 58a, 78-200 Białogard, tel. 669 828 133,
e-mail: monika_mystek@interia.pl



Masażysta – praca według stanowiska, wymagane wykształcenie średnie, mile widziany staż
pracy, umowa zlecenie praca jednozmianowa.
Pomoc kuchenna – praca według stanowiska, wymagane doświadczenie, umowa na okres
próbny, praca dwuzmianowa.
Dom Weselny Korsarz Jolanta Liszyk, ul. Stamma 9, 78-200 Białogard, tel. 604 962 607



Piekarz – według stanowiska, umowa na okres próbny, praca jednozmianowa w godz.
20:00-04:00.
Piekarnia S.C.B.B. Siarkowscy, ul. Sienkiewicza 7, 78-200 Białogard, tel. 94 312 29 46



Księgowa – sprawdzanie i księgowanie faktur, środki trwałe, sporządzanie rejestru sprzedaży
i zakupu VAT, uzgadnianie i analizowanie kont dot. płac, wymagane: wykształcenie wyższe,
mile widziany staż pracy, mile widziana znajomość programu SAP. Umowa na czas
określony, praca jednozmianowa.
KPPD Szczecinek S.A. Zakład Przemysłu Drzewnego w Białogardzie, ul. Chocimska,
78-200 Białogard, tel. 94 312 32 58



Operator maszyn – zapewnienie ciągłości produkcji, obsługa maszyn oraz prawidłowe ich
eksploatowanie, realizacja zamówień produkcyjnych, przygotowanie gotowych worków do
pakowania i wysyłki, kontrola jakości produkowanych worków, utrzymanie porządku i
czystości na stanowisku pracy, wymagane: silna motywacja i chęć do pracy, zaangażowanie,
sprawność manualna, dobra sprawność fizyczna, samodzielność, odpowiedzialność i
dokładność, gotowość do pracy dwuzmianowej, wykształcenie gimnazjalne. Umowa o pracę
na czas określony, praca dwuzmianowa.
Resaco sp. z o.o. ul. Cegielskiego 5, 75-202 Koszalin, tel. 501 870 219,
e-mail:malgorzata.radosz@resaco.pl



Monter – montaż stacji gazowych, wymagane: wykształcenie zawodowe, umowa na okres
próbny, praca jednozmianowa.
Asystent kierownika budowy – opracowywanie dokumentacji wykonawczej, optymalizacja
procesów produkcyjnych i technologicznych, realizacja kontraktów. Wymagane
wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, mile widziani studenci . Umowa na
okres próbny, praca jednozmianowa.
Inżynier budowy- projektant – realizacja kontraktów, opracowywanie dokumentacji
wykonawczej oraz projektowej, wymagane: wykształcenie: wyższe techniczne, magisterskie
lub inżynierskie, znajomość programu AutoCad, umiejętność czytania rysunku technicznego.
Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa.
GAZ BUDOWA Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino,
e-mail: biuro@gazbudowa.pl



Sprzedawca- serwisant – obsługa sklepu rowerowego, obsługa serwisu rowerowego,
wykształcenie zawodowe, średnie, znajomość branży rowerowej, znajomość naprawy
rowerów, umowa na czas określony, praca jednozmianowa od 10:00-18:00.
Mariusz Furman Roweromania, ul. Wojska Polskiego 67, 78-200 Białogard,
tel. 695 730 091, e-mail: rooweromania@gmail.com



Pracownik produkcji palet – produkcja palet, umowa na czas określony, mile widziane
uprawnienia na wózek widłowy, jedna zmiana.
Dräger Palletenhandel Sp.z o.o. ul. Królowej Jadwigii 26, 78-200 Białogard
tel. 571-246-067



Nauczyciel terapeuta – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami polegająca na
realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, wykształcenie wyższe
pedagogiczne, umowa na czas określony, jedna zmiana.
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Koszalińska 96a,
78-230 Karlino tel. 512-471-721



Przedstawiciel handlowy – kontakt osobisty z przedsiębiorcami, umowa na czas
nieokreślny, wykształcenie minimum średnie, 3 lata stażu, komunikatywność, konsekwencja
w pracy, jedna zmiana.
Twoje Finansowe Centrum Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 50, 78-200 Białogard,
tel. 723-540-047 e-mail: bok@biurotfc.pl



Kierowca C+E – kierowca w ruchy międzynarodowym, umowa na czas nieokreślony, jedna
zmiana, wymagane doświadczenie w ruchu międzynarodowym, prawo jazdy kat. C+E.
Mechanik samochodowy – naprawa samochodów , umowa na czas nieokreślony, jedna
zmiana, wymagana znajomość branży, doświadczenie.
Kierownik warsztatu samochodowego – koordynowanie i nadzorowanie prac
prowadzonych na terenie warsztatu mechanicznego, umowa na czas nieokreślony, jedna
zmiana, wymagane doświadczanie.
Diagnosta samochodowy – diagnosta na stacji kontroli pojazdów, umowa na czas
nieokreślony, jedna zmiana, wymagane uprawnienia do wykonywania badań technicznych
pojazdów.
Wulkanizator – naprawa i wulkanizacja opon i kół, umowa na okres próbny, jedna zmiana,
wymagana znajomość branży.
Mazitrans Krzysztof Mazurek tel. 602-191-852 email: mazitrans@tlen.pl
Miejsce wykonywania pracy: ul. Kołobrzeska 4 ,78-230 Karlino



Magazynier – przenoszenie i przemieszczanie towarów, przyjmowanie i wydawanie
towarów, wyrobów gotowych, umowa na czas określony, jedna zmiana, wyksztalcenie
zawodowe, operatywność komunikatywność.
Pomocnik ślusarza – cięcie, wiercenie, szlifowanie – stal czarna, umowa na czas określony,
jedna zmiana, wykształcenie nie wymagane, operatywność, komunikatywność
Robotnik placowy – przenoszenie i przemieszczanie towarów, prace porządkowe, umowa na
czas określony, jedna zmiana, operatywność, komunikatywność.
GMBH Sp. z o.o. – Miejsce wykonywania pracy ul. Bogusława X , 78-200 Białogard,
kontakt wyłącznie osobisty.

