Rodzaj raportu
Nazwa raportu
Data wydruku
Sporządził
Program generujący
Lp.

Raport z listy
18.01.2016
Małgorzata Zieleziecka
SyriuszStd

Oferowane stanowisko

Liczba Typ oferty
wolnyc
h
miejsc
pracy

Zakres obowiązków

Inne wymagania

Sporządzanie opinii prawnych,
sporządzanie pism procesowych.
Sprzedaż odzieży.

Wykształcenie wyższe prawnicze.

1 850,00

100,00

Wykształcenie zawodowe lub średnie,
obsługa kasy fiskalnej, miła aparycja,
komunikatywność.
Wykształcenie zawodowe, mile
widziane doświadczenie na ww.
stanowisku ze znajomością mechaniki
samochodowej,
Wykształcenie min.średnie, min.rok
sprzedaży bezpośredniej jako doradca
klienta lub przedstawiciel handlowy,
agent, prawo jazdy kat.B

1 850,00

100,00

2 500,00

100,00

wykształcenie min.zawodowe, staż
pracy mile widziany ,obsługa kasy
fiskalnej, książeczka sanitarnoepidemiologiczna.
Wykształcenie bez znaczenia (mile
widziane kwalifikacje kierunkowe),
książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
doświadczenie mile widziane, mile
widziana znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego w stopniu
komunikatywnym.

1 850,00

100,00

1 850,00

100,00

Wykształcenie bez znaczenia,
doświadczenie zawodowe jako
kierowca samochodu ciężarowego,
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane

2 500,00

100,00

1. Asystent prawny

1 Otwarta

2. Asystent sprzedaży

1 Zamknięta

3. Blacharz samochodowy

1 Zamknięta

Wykonywanie prac blacharskich w
pojazdach samochodowych.

4. Doradca klienta ds. odszkodowań

1 Otwarta

5. Kelner / Kelnerka

1 Otwarta

Praca w terenie z klientem
indywidualnym w branży odszkodowań
i innych usług finansowo - prawnych.
Zadania doradcy - pozyskiwanie i
obsługa klientów w zakresie
odszkodowań. Miejsce pracy powiat
nyski.
Podawanie posiłków, przygotowywanie
napojów,obsługa konsumenta na sali.

6. Kelner/Kelnerka

1 Otwarta

Obsługa gości Zajazdu zgodnie z
zakresem obowiązków wynikającym z
klasyfikacji zawodu kelnera.

7. Kierowca samochodu ciężarowego

1 Otwarta

Praca przy przewozie drzewa.

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

1 850,00
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8. Kierowca samochodu ciężarowego

1 Otwarta

Wyjazdy na tereny Unii Europejskiej.

9. Kierowca samochodu ciężarowego
C+E

1 Otwarta

Wyjazdy na tereny Unii Europejskiej.

10. Kierowca-konwojent

1 Otwarta

Pakowanie pieczywa do koszy z
dowodów dostawa i dostarczanie do
określonych placówek.

11. Kierownik zespołu kontroli jakości

1 Otwarta

Nadzór na pracą podległego zespołu
pracowników, zachowanie ciągłości
pracy w laboratorium, aktualizowanie
norm i metod badawczych,
nadzorowanie sprzętu pomiarowego,
prowadzenie ewidencji.

12. Koordynator

1 Zamknięta

Przekazywanie dokumentacji do
produkcji, nadzór nad produkcją.

13. Kosmetyczka-stylistka paznokci

1 Otwarta

Zabiegi pielęgnacyjne na twarzy,
pedicure, stylizacja paznokci.

14. Kucharz

1 Otwarta

Planowanie posiłków oraz
przygotowywanie stanowiska pracy
zgodnie z wymogami higienicznosanitarnymi. Planowanie i
koordynowanie pracy w kuchni.

Inne wymagania

uprawnienia na HDS
Wykształcenie bez znaczenia, staż
pracy minimum rok, prawo jazdy kat. C,
znajomość jezyka niemieckiego lub
angielskiego w stopniu
komunikatywnym.
Wykształcenie bez znaczenia, staż
pracy minimum rok, prawo jazdy kat.
C+E, znajomość jezyka niemieckiego
lub angielskiego w stopniu
komunikatywnym.
Wykształcenie zawodowe, mile
widziane doświadczenie w kierowaniu
busem, prawo jazdy kat. B, książeczka
zdrowia.
Wykształcenie wyższe techniczne lub
chemiczne, doświadczenie w
zarządzaniu laboratorium około 3 lat,
znajomość systemów jakości wymogów
BHP i ochrony środowiska, certyfikat
audytora wewnętrznego ISO 5001, ISO
14001, HACCP.

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

3 500,00

100,00

4 500,00

100,00

2 300,00

100,00

5 000,00

100,00

Wykształcenie średnie zawodowe techniczne, staż pracy minimum 2 lata
w ww. zawodzie, bardzo dobra
znajomość rysunku technicznego,
znajomość programu CAD/CAM oraz
pakietu Office.
Wykształcenie średnie kierunkowe,
umiejętność wykonywania zabiegów na
twarzy, umiejętność stylizacji paznokci

2 500,00

100,00

1 850,00

100,00

Wykształcenie zawodowe lub średnie
kierunkowe, wymagane doświadczenie
na ww. stanowisku, aktualna
książeczka sanitarno epidemiologiczna, chęci do pracy.

2 300,00

100,00
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Inne wymagania

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

Samodzielne sporządzanie, różnymi
technikami i metodami, potraw,
napojów i wyrobów garmażeryjnych.
15. Kucharz

1 Otwarta

Przygotowywanie posiłków w
restauracji.

Wykształcenie bez znaczenia (mile
widziane kwalifikacje kierunkowe),
książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
doświadczenie zawodowe min.2 lata,
zangażowanie, chęci do pracy.

1 850,00

100,00

16. Magazynier

1 Zamknięta

Obsługa magazynu wysyłkowego
(logistyka), ładowanie kartonów na
palety i palet na kontenery.

11,00

100,00

17. Magazynier

1 Otwarta

Przyjmowanie i wydawanie towarów z
magazynu głównego w firmie.

Chęci do pracy, książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych,
uprawnienia do obsługi wózka
widłowego.
Wykształcenie bez znaczenia,
doświadczenie zawodowe na wyżej
wymienionym stanowisku min.1 rok,
mile widziane uprawnienia do obsługi
wózka widłowego,zangażowanie, chęci
do pracy.

2 000,00

100,00

18. Marketingowiec

1 Otwarta

Pozyskiwanie rynków zbytu w branży
piekarniczej, zawieranie umów,
współpraca z kontrahentami.

Wykształcenie min.średnie, wymagane
min. 3 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku, prawo jazdy
kat.B, obsługa komputera, mile
widziana znajomość jezyka
angielskiego.

2 000,00

19. Monter konstrukcji stalowych

1 Zamknięta

Wykonywanie konstrukcji stalowych.

Wykształcenie min. zawodowe, staż
pracy minimum 3 lat w ww. zawodzie,
doskonała znajomość rysunku
technicznego, uprawnienia do obsługi
ręcznego palnika gazowego, obsługa
spawarki Mig-Mag.

2 000,00

100,00

20. Operator frezarki do asfaltu

1 Otwarta

Umiejętność obsługi frezarki.

Wykształcenie zawodowe,
doświadczenie zawodowe na ww.
stanowisku pracy, aktualne
uprawnienia.

2 500,00

100,00
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Inne wymagania

Obsługiwanie maszyn do kruszenia
kamieni, obsługa codzienna,
konserwacja, czyszczenie maszyn.
Pomoc w przygotowywaniu posiłków.
Obsługa kasy fiskalnej.

Wykształcenie zawodowe, uprawnienia
do obsługi maszyn sortującokruszących klasa III.
Wykształcenie zawodowe, aktualna
książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych, obsługa kasy
fiskalnej, dyspozycyjność, chęć do
pracy.
Książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych, mile widziane
doświadczenie na ww. stanowisku, mile
widziana ukończona szkoła o profilu
gastronomicznym, chęci do pracy.

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

21. Operator maszyn sortującokruszących

1 Zamknięta

22. Pomoc kuchenna

1 Otwarta

23. Pomoc Kuchenna

1 Otwarta

Praca na kuchani, samodzielne
przygotowywanie posiłków.

24. Pracownik fizyczny, sortowacz

1 Zamknięta

Praca fizyczna, sortowanie wyrobów
gotowych zgodnie ze specyfikacją
produktu, załadunek towaru na palety,
kontrola jakości produktu przed
załadunkiem na paletę, odpowiednie
zapakowanie oraz zabezpieczenie
palety przed transportem.

25. Pracownik gospodarczy

1 Otwarta

Wykonywanie czynności związanych z Wykształcenie bez znaczenia, chęci do
odśnieżaniem terenu zewnętrznegopracy.
parkingi, przejścia, chodniki. W
przypadku posiadania szkoleń i badań
możliwość odśnieżania dachu budynku.

10,00

26. Pracownik magazynowy

1 Otwarta

12,50

27. Pracownik produkcji - gotowacza masy
karmelowej

2 Otwarta

Czynności magazynowe: wkładania,
wydawanie, przyjmowanie oraz
załadunek towaru w magazynie.
Naważanie surowców, praca z
półautomatyczną kuchnią
przemysłową, wydawanie gotowej
masy karmelowej, utrzymywanie
czystości na stanowisku pracy,
współpraca z osobami z ręcznego
wyrabiania masy karmelowej,
przestrzeganie receptur, uzupełnianie
dokumentacji

Chęci do pracy, zaangażowanie,
dyspozycyjność (praca w systemie
trzyzmianowym również w weekendy),
dobry stan zdrowia.

Wykształcenie bez znaczenia, mile
widziane doświadczenie zawodowe.
Mile widziane doświadczenie w pracy
na produkcji preferowany przemysł
spożywczy, zdolności komunikacyjne i
interpersonalne, umiejętność pracy w
grupie, sumienność i terminowość,
dokładność w wykonywaniu
powierzonych zadań, książeczka do
celów sanitarno

1 850,00

100,00

1 900,00

100,00

1 850,00

100,00

11,30

1 850,00
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Oferowane stanowisko

Liczba Typ oferty
wolnyc
h
miejsc
pracy

Zakres obowiązków

Inne wymagania

produkcyjnej.

epidemiologicznych.

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

28. Programista PHP

1 Otwarta

Bardzo dobra znajomości
programowania obiektowego PHP 5.
Znajomość MySQL, Linux, GIT.
Umiejętności współpracy w zespole.
Solidności i dokładności w
wykonywaniu powierzonych zadań.
Motywacji i chęci do działania. Mile
widziana znajomość javascript
(jQuery/dojo), html oraz doświadczenie
w pracy w metodyce SCRUM/AGILE.

Wykształcenie wyższe, bardzo dobra
znajomość programowania
obiektowego php 5, umiejętność
współpracy w zespole, umiejętność
tworzenia stron www przy wykonywaniu
technologii PHP+MySLqL, znajomość
komunikatywna języka angielskiego.

4 200,00

100,00

29. Przedstawiciel handlowy

1 Zamknięta

Pozyskiwanie nowych klientów,
wydawanie, przyjmowanie towaru.

Wykształcenie średnie, doświadczenie
zawodowe na ww. stanowisku pracy,
czynne prawo jazdy kat. B.

1 750,00

50,00

30. Recepcjonistka/Recepcjonista

1 Otwarta

Obsługa gości hotelowych, recepcji,
wprowadzanie faktur w systemie.

Wykształcenie bez znaczenia, staż
pracy mile widziany na podobnym
stanowisku, mile widzina znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego w
stopniu podstawowym/średnim.

1 850,00

100,00

31. Referent ds. księgowości

1 Otwarta

Sprawdzanie faktur, księgowanie,
sporządzanie rozliczeń finansowych.

Wykształcenie min.średnie, staż pracy
mile widziany, obsługa komputera,
znajomość zasad księgowości.

1 900,00

100,00

32. Ręczne flokowanie lizaków

6 Otwarta

Osadzanie patyczków na kulkach lub
talarkach lizakowych, pobieranie
patyczków, pobieranie produktów do
flokowania, dbanie o porządek na
stanowisku pracy, dbanie o estetyczne
wykonanie zlecenia, stosowanie się do
przepisów i norm.

Wykształcenie bez znaczenia, zdolności
manualne, sumienność, precyzyjnośc,
dyspozycyjność, stosowanie się do
przyjetych zasad, książeczka do celów
sanitarno - epidemiologicznych, chęci
do pracy. Praca na akord.

1 850,00

100,00

33. Specjalista ds. administracji i logistyki

1 Zamknięta

Prowadzenie zestawień finansowych
oraz dokumentacji kadrowoadministracyjnej, kontakt z
kontrahentami, centralą firmy w

Wykształcenie wyższe, minimum 1 rok
doświadczenia zawodowego, bardzo
dobra znajomość MS Office, Power
Point, bardzo dobra

3 485,00

100,00
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Zakres obowiązków

Inne wymagania

Holandi oraz praca z zespołem Habufa
Polska.

znajomość języka angielskiego, prawo
jazdy kat. B, mile widziane
doświadczenie związane z kadrami,
księgowością, logistyką oraz z obsługą
klienta.
Wykształcenie wyższe (ewentualnie
licencjat), biegła i komunikatywna
znajomość języka angielskiego w
mowie i piśmie - kandydaci nie
spełniający tego warunku nie będą
brani pod uwagę, minimum 2 letnie
doświadczenie w handlu zagranicznym,
znajomość obsługi programów
biurowych Ms Office i
Insert,dokładność, sumienność i
terminowość,
umiejętność pracy w zespole.Mile
widziane: fascynacja rowerem,
doświadczenie w branży mleczarskiej,
znajomość języka rosyjskiego.

34. Specjalista sprzedaży eksportowej

1 Otwarta

Budowanie długofalowej współpracy z
aktualnymi, kluczowymi kontrahentami
krajowymi i zagranicznymi oraz ich
kompleksowa obsługa,poszukiwanie
nowych klientów na rynkach
zagranicznych, koordynowanie i
nadzorowanie całokształtu procesów
związanych z eksportem,
przygotowywanie ofert handlowych i
prowadzenie negocjacji, udział w
targach branżowych (rowerowych i
mleczarskich), budowanie strategii
eksportowej firmy, realizacja planów
sprzedaży.

35. Sprzątaczka

1 Zamknięta

sprzątanie pomieszczeń biurowych

36. Sprzedawca

1 Zamknięta

Sprzedaż towarów w sklepie
spożywczym, dbanie o zaopatrzenie w
sklepie.

37. Sprzedawca na stacji paliw

2 Zamknięta

Sprzedawca na stacji paliw.

Wykształcenie minimum średnie
handlowe, dobra znajomość obsługi
komputera, znajomość obsługi klienta,
mile widziane doświadczenie na ww.
stanowisku, chęci do pracy w systemie
całodobowym.

38. Szaleciarz

1 Zamknięta

Utrzymywanie porządku i czystości

Dyspozycyjność.

Wykształcenie bez znaczenia, mile
widziane orzeczenie o stopieniu
niepełnosprawności, dokładność,
sumienność.
Wykształcenie zawodowe,obsługa kasy
fiskalnej, mile widziane doswiadczenie
na wyżej wymienionym stanowisku,
książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

3 000,00

100,00

930,00

50,00

1 850,00

100,00

1 850,00

100,00

500,00
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39. Szef kuchni

1 Otwarta

w szalecie oraz pobieranie opłat za
korzystanie z niego.
Praca w kuchni, samodzielne
przygotowywanie posiłków, kontakt z
dostawcami i składanie zamówień.

40. Szwaczka

1 Otwarta

Szycie pokrowców meblowych.

41. Szwaczka

1 Otwarta

Szycie tapicerki meblowej.

42. Szwaczka

1 Zamknięta

Szycie ciężkie - tapicerka meblowa.

43. Wychowawca półkolonii

1 Otwarta

Inne wymagania

Wynagrod Wymiar
zenie od
etatu

Książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych, mile widziane
doświadczenie na ww. stanowisku, mile
widziana ukończona szkoła o profilu
gastronomicznym, chęci do pracy.

2 000,00

100,00

Wykształcenie bez znaczenia, staż
pracy mile widziany, umiejętność
szycia, możliwość przyuczenia do
zawodu.
Wykształcenie bez znaczenia, minimum
roczne doświadczenie w szyciu ciężkim.
Możliwość przyuczenia przez
pracodawcę do szycia ciężkiego.

1 850,00

100,00

1 850,00

100,00

1 850,00

100,00

Wykształcenie zawodowe, 3 letnie
doświadczenie zawodowe na ww.
stanowisku pracy (szycie ciężkie wypoczynki), umiejętność obsługi
overlocka.
Prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
profilaktyki oraz prowadzenie zajęć
kurs pedagogiczny, co najmniej 6 letni
sportowo -rekreacyjnych.
staż pracy, certyfikat potwierdzający
kompetencje do prowadzenia zajęć z
profilaktyki.

500,00
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