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
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Białogard, dnia 21.05.2019r.
CAZ.5020.07.2019.KK

AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIEŃ 21.05.2019r.

•

Elektryk – wykonywanie instalacji elektrycznych, wykształcenie elektryczne, mile widziane
uprawnienia elektryka. Umowa na czas określony, praca jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: Białogard i okolice.
PHU „ KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1-go Maja 3/4 , 78-200 Białogard, tel. 604 621 828

•

Pracownik pralni, sprzątający – sprzątanie, maglowanie, wymagana dobra organizacja,
dokładność. Umowa na czas określony, praca dwuzmianowa.
Świtała International Spółka z o.o. Redło, Zakład Produkcyjny Białogard, ul. Gryfitów 9,
78-200 Białogard, tel. 94 312 47 96

•

Pomocnik brukarza – budowa dróg, mile widziane niewielkie doświadczenie na danym
stanowisku. Umowa na czas nieokreślony, praca jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: Białogard
Przedsiębiorstwo Drogowe MAT BUD Marzanna Symoczko, Łęczno 69, 78-200 Białogard,
tel. 793 008 382

•

Kierowca Magazynier – prace magazynowe, kompletowanie towaru wg zamówień, wywóz
towaru do klienta, prace magazynowe, wymagane: praca jazdy kat. B, umiejętność poprawnego
liczenia, mile widziana książeczka zdrowia. Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa.
P.H.U. „Kama” Sp.J. Z. Łuczkowski &L. Kuziko, ul. Chocimska 5, 78-200 Białogard
tel. 312 79 20 , 693 285 817

•

Specjalista ds. doświadczalnictwa – planowanie produkcji, planowanie nawożenie, prace
polowe (drobne), nadzorowanie prac polowych, praca
przy komputerze, wymagane:
wykształcenie rolnicze, umiejętność planowania doświadczeń polowych, znajomość języka
angielskiego (podstawa). Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie, ul. Kisielice Duże 28,
78-200 Białogard, tel. 94 312 32 45

•

Kasjer sprzedawca lub sprzedawca na stanowisku mięsnym – obsługa klientów, wykładanie
i ekspozycja towaru, sprawdzanie terminu ważności produktów, wymagane: wykształcenie
podstawowe, aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku. Umowa na okres próbny, praca dwumianowa.
Miejsce wykonywania pracy: Białogard ul. I Maja 3
Stokrotka SP. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, tel. 519 070 745

•

Fryzjer – obsługa klienta pod kątem fryzjerskim, mycie, cięcie, farbowanie, modelowanie,
fryzury wieczorowe, wykształcenie zawodowe. Umowa o pracę na czas określony.
Salon Fryzjerski „ Gracja” Sylwia Walasek, ul. Połczyńska 14, 78-200 Białogard,
tel. 696 912 906

•

Nauczyciel terapeuta – prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz terapii,
wymagane: wykształcenie wyższe pedagogiczne, umiejętność do prowadzenie terapii,
uprawnienia: pedagogika wczesnoszkolna + specjalna albo oligofrenopedagogika, mile widziana
znajomość języka angielskiego. Umowa o pracę na czas określony, praca jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: Białogard
Przedszkole „ Twoja Niania” Kamila Chabowska, ul. Piaskowa 10/1 83-100 Tczew,
tel. 606 348 913

•

Pracownik obsługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, schodów. Umowa na okres
próbny, jedna zmiana.
UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin tel. 94 342 40 35 e-mail
kadry@unia.koszalin.pl
Miejsce wykonywania pracy: Białogard

•

Pracownik produkcji – montaż wiązek kablowych i szaf sterowniczych do pojazdów
szynowych, wymagana chęć do pracy oraz zaangażowanie w powierzone zadania, umowa na
okres próbny, dwie zmiany
Kabel – Technik – Polska ul. Przemysłowa 1 , 78-200 Białogard tel. 664-784-340 e-mail:
rekrutacja_ktp@pksgroup.com

•

Kierowca – Traktorzysta – obsługa pojazdu -traktor, wraz z naczepami, beczkowozami i
innymi maszynami drogowymi. Staż pracy wskazany, umiejętność obsługi pojazdu
ciągnikowego i jego wyposażenia, wymagane uprawnienia, umowa na czas określony, jedna
zmiana.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard tel. 94 312 85 71
•

•

Kucharz – kebab, kuchnia arabska, wymagane: rok stażu pracy, osoba z doświadczeniem,
umowa na czas określony, praca dwuzmianowa.
Afrin Kebab Chikho Bakar, ul. Koszalińska 2/7, 780230 Karlino, tel. 662 889 188
Pracownik nadzoru – nadzór nad procesem produkcji mebli tapicerowanych, wymagane:
wykształcenie średnie, zawodowe, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.
Umowa na czas nieokreślony, praca jednozmianowa.
Tapicer – praca przy produkcji mebli tapicerowanych, wymagane: wykształcenie średnie,
zawodowe, mile widziane doświadczenie, dokładność, sprawność manualna, umiejętność pracy
w zespole. Umowa na czas nieokreślony, praca jednozmianowa.

Stolarz – produkcja drewnianych elementów i szkieletów do mebli tapicerowanych. Umowa na
czas nieokreślony, praca jednozmianowa.
Kierownik produkcji – kontrola, zarządzanie i nadzór nad produkcją mebli tapicerowanych,
wymagane: wykształcenie średnie, zawodowe, wyższe, mile widziane doświadczenie,
umiejętność zarządzania i dobrej organizacji pracy, komunikatywność, dokładność. Umowa na
czas nieokreślony, praca jednozmianowa
Miejsce wykonywania pracy: Dobrowo 53, Tychowo oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego
w Koszalinie
Platan
Meble
Sp.
z
o.o.
70-382
Szczecin,
ul.
Jagiellońska
50/57,
e-mail: biuro@platan-meble.pl
•

Pokojowa/sprzątaczka – utrzymanie czystości w obiektach hotelowych, obsługa kasy fiskalnej,
obsługa programu hotelowego, wymagane: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi
komputera i kasy fiskalnej, umiejętność pracy w zespole, staż pracy 2 lata. Umowa o pracę na
okres próbny, praca dwuzmianowa.
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Moniuszki 49, 78-200 Białogard,
tel. 94 312 20 80, e-mail: sport.biurokadry@bialogard.info

•

Kierowca C+E – kierowca w ruchu międzynarodowym, wymagane: doświadczenie w ruchu
międzynarodowym, prawo jazdy kat. C+E. Umowa o pracę na czas określony, praca
jednozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Kołobrzeska 4, 78-230 Karlino
MIZATRANS KRZYSZTOF MAZUREK ul. Leśna 8, 78-230 Karlino, tel. 602 101 852

