PUP W TURKU OFERTY PRACY 11.02.2019r.
Lp
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Stanowisko/Zawód

Wymagania

WYKSZTAŁCENIE: średnie, mile widziane wyższe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16 pn-pt
Opiekunka dziecięca
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0114
CHARAKTERYSTYKA PRACY: opieka nad dziećmi w wieku 0-3,
JM
czynności higieniczne, karmienie, pomoc w organizacji spacerów,
pilnowanie dzieci na placu zabaw
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Muchlińska 2, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2573,83 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: podstawowa obsługa komputera,
poprawna dykcja
Telemarketer
ZMIANOWOŚĆ: praca w godzinach 8-16, pn-pt, 8-15, sb
OfPr/19/009
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: telefoniczne umawianie klientów
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Gorzelniana 1/204, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 3100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wykształcenie techniczne o profilu budowlanym
(preferowane wyższe)
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość rynku usług
budowlanych, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera,
Handlowiec branży budowlanej znajomość pakietu MsOffice, niekaralność, wymagany własny samochód
ZMIANOWOŚĆ: inna, pn-pt, (nienormowany czas pracy)
OfPr/19/0083
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: aktywne poszukiwanie klientów usług
budowlanych, współpraca developerami
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek i okolice w odległości
100km od Turku
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto + premia

Ilość
miejsc

2

Pracodawca

Domowy Żłobek na Muchlinie,
Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia,
Przedszkole Muchlin - Agnieszka
Arent-Marczewska
ul. Muchlińska 2
62-700 Turek
Tel. 603 61 55 66

Data
aktywności
do:

06.03.2019

5

Ksiomikron Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Gorzelniana 1/204
62-700 Turek
Tel. 506 282 395

05.03.2019

1

Lucbel Sp. z o.o.
Ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
Tel. 515 048 434
e-mail: rekrutacja@final.net.pl

31.03.2019
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WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: zdolności manualne, podstawowa
znajomość zagadnień mechaniki (majsterkowanie), komunikatywność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17 pn-pt, 8-13 sb
Sprzedawca-serwisant
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0070
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzedaż, obsługa klienta, serwis
MM
rowerowy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Mickiewicza 1a, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo
kwalifikacji, karta kierowcy
Kierowca kat. C+E
ZMIANOWOŚĆ: inna, wg. czasu pracy kierowcy
OfPr/19/0067
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport krajowy i międzynarodowy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren kraju i Europy
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 6-14, pn-pt
Pomocnik stolarza
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0065
CHARAKTERYSTYKA PRACY: montaż karmników
MM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Miłaczewskie Młyny 17, 62-709
Malanów
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, mile widziana
znajomość czasu pracy kierowcy, mile widziana znajomość języka
Kierowca busa do 3,5 tony w angielskiego lub niemieckiego
transporcie międzynarodowym ZMIANOWOŚĆ: inna, wg. czasu pracy kierowcy
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0061
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport towarów, pomoc w
JM
załadunku i rozładunku, wypełnianie dokumentów przewozowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Olszówka 32, 62-731 Przykona,
teren Europy
WYNAGRODZENIE: 3500 zł – 4500 zł brutto

1

PPHU Tech-Dom
Aneta Grzelak
Ul. Mickiewicza 4B
62-700 Turek
Tel. 603 614 839

28.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

1

Oba Trans Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 1C
62-700 Turek
Tel. 63 222 39 40

28.02.2019

1

ZPHU „Sęko”
Artykuły Drewniane-ProdukcjaDystrybucja Adrian Sęk
Miłaczewskie Młyny 17,
62-709 Malanów
Tel. 609 320 904

27.02.2019

1

ANIMAG S.C.
A. GRUDZIŃSKA, M. GRZYBEK
Olszówka 32
62-731 Przykona
Tel. 697 44 37 12
Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

23.02.2019
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WYKSZTAŁCENIE: zasadnicze zawodowe
STAŻ PRACY: min. 1 m-c na stanowisku szwaczki
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
Szwaczka
ZMIANOWOŚĆ: trzy zmiany, 6-14, 14-22, 22-6, pn-pt
OfPr/19/0058
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
JM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zaszywanie wypełnionych poduszek
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + stawka akordowa
WYKSZTAŁCENIE: zasadnicze zawodowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: trzy zmiany, 6-14, 14-22, 22-6, pn-pt
Krojczy-lagowacz
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0058
CHARAKTERYSTYKA PRACY: lagowanie i krojenie tkanin
JM
potrzebnych do produkcji poduszek dekoracyjnych i foteli
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana umiejętność cięcia
Pracownik fizyczny do sortowania
gazami
złomu
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
OfPr/19/0055
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
JM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sortowanie złomu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Obrzębin 51c, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: min. zasadnicze zawodowe mechaniczne
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
Mechanik samochodowy
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0056
CHARAKTERYSTYKA PRACY: naprawy pojazdów samochodowych
JM
(osobowych i dostawczych), kontakt z klientem
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Wrzosowa 12, 62-700
Turkowice
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto

2

YEGO DESIGN Sp. z o.o.
ul. W. Milewskiego 9
62-700 Turek
Tel. 506 382 697

23.02.2019

Wymagane CV

2

YEGO DESIGN Sp. z o.o.
ul. W. Milewskiego 9
62-700 Turek
Tel. 506 382 697

23.02.2019

Wymagane CV

1

Handel Artykułami Przemysłowymi
i Częściami
Jacek Wzorek
ul. A. Fredry 1
62-700 Turek
Tel. 63 270 96 40, 695 123 157

22.02.2019

1

Mechanika Pojazdowa
Bocian Sławomir
ul. Wrzosowa 12
62-700 Turkowice
Tel. 63 270 96 40, 695 123 157

22.02.2019
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WYKSZTAŁCENIE: podstawowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: zwinność, mile widziane
uprawnienia na wózki widłowe oraz książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych (bądź gotowość do jej wyrobienia)
Pracownik produkcji - ubój
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 6-14, pn-pt
(branża drobiarska)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0051
CHARAKTERYSTYKA PRACY: praca na produkcji w branży
JM
drobiarskiej, umieszczanie żywego drobiu na taśmie produkcyjnej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: 3 061,62 zł brutto
Inne: możliwość nadgodzin, możliwość sfinansowania przez pracodawcę
książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych
WYKSZTAŁCENIE: podstawowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność posługiwania się
nożem, mile widziana książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych
lub gotowość do jej wyrobienia, mile widziane uprawnienia na wózki
Pracownik produkcji - rozbiór widłowe
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 9-17, pn-pt
(branża drobiarska)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/19/0050
CHARAKTERYSTYKA PRACY: praca przy linii produkcyjnej w branży
JM
drobiarskiej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: 3 061,62 zł brutto
Inne: możliwość nadgodzin, możliwość sfinansowania przez pracodawcę
książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych

25

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl

20.02.2019

W dniu 20.02.2019 r. o godz. 11:00
odbędzie się Giełda Pracy w Klubie
Pracy

25

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl
W dniu 20.02.2019 r. o godz. 11:00
odbędzie się Giełda Pracy w Klubie
Pracy

20.02.2019
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Kierownik Produkcji
(Ubój/Dzielenie/Pakowanie)
OfPr/19/0049
JM

Magazynier
OfPr/19/0048
JM

WYKSZTAŁCENIE: wyższe (technologia żywności lub pokrewne)
STAŻ PRACY: doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: praktyczna umiejętność zarządzania
zespołem, zdolności organizacyjne i zarządzające, dyspozycyjność,
gotowość do wyrobienia książeczki do celów sanitarno epidemiologicznych
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: koordynowanie produkcji, zarządzanie
podległym zespołem pracowników, odpowiedzialność za całość procesu
produkcji, planowanie kosztów produkcji, nadzór nad racjonalnym
wykorzystaniem środków produkcji, surowców, opakowań i innych
materiałów pomocniczych, nadzór nad przesunięciami
międzymagazynowymi (kontrola przepływu masy), zapewnienie
efektywności procesów produkcji, odpowiedzialność za tempo i realizację
planów produkcyjnych, współpraca z Działem Kontroli Jakości w zakresie
przestrzegania i ciągłego doskonalenia zasad systemu HACCP oraz innych
wdrażanych systemów i standardów, nadzór nad prawidłową eksploatacja
maszyn i urządzeń, współpraca z pionem technicznym w zakresie
sprawności maszyn i urządzeń i Działem Planowania Produkcji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: od 6000 zł brutto
Inne: darmowe posiłki regeneracyjne, wsparcie szkoleniowe oraz
profesjonalne wprowadzenie na stanowisko pracy, pomoc w
zakwaterowaniu, możliwość sfinansowania przez pracodawcę książeczki do
celów sanitarno - epidemiologicznych
WYKSZTAŁCENIE: min. podstawowe
STAŻ PRACY: doświadczenie na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość pakietu MS Office, mile
widziane uprawnienia na wózki widłowe
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: załadunek i rozładunek towaru,
przyjmowanie dostaw, magazynowanie towarów na regałach wysokiego
składowania, zapewnienie prawidłowego przepływu materiałów i wyrobów
gotowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: od 2250 zł brutto (do negocjacji)
Inne: możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

1

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl

16.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

3

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl
Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

16.02.2019
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17

Brygadzista w Zakładach
Drobiowych (dział rozbioru)
OfPr/19/0047
JM

Kontroler jakości
OfPr/19/0046
JM

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe lub średnie
STAŻ PRACY: min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: sprawna obsługa komputera, mile
widziana książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,
silna orientacja na realizację celów, umiejętności organizacyjne i
samodzielne podejmowanie decyzji, umiejętność współpracy z ludźmi,
komunikatywność, otwartość na wprowadzanie zmian, odporność na stres,
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: kierowanie i nadzór nad prawidłowym
przebiegiem procesu rozbioru, organizowanie i koordynowanie pracy
zespołu, przestrzeganie czasu pracy pracowników, motywowanie i kontrola
efektywności pracy, odpowiedzialność za realizacje zadań produkcyjnych
na powierzonym odcinku: terminowość i jakość, dbałość o stan techniczny i
sanitarny podległych maszyn, urządzeń i pomieszczeń, raportowanie i
analiza stanu realizacji zadań, odpowiedzialność za przestrzeganie
przepisów BHP, procedur i regulaminów obowiązujących w firmie
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: od 2250 zł brutto (do negocjacji)
Inne: możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kantyna
pracownicza z posiłkiem regeneracyjnym, możliwość sfinansowania przez
pracodawcę książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych
WYKSZTAŁCENIE: średnie
STAŻ PRACY: doświadczenie na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość pakietu MS Office,
umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacja czasu pracy
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: kontrola zgodności ilościowej i
jakościowej towaru przed wysyłką, współpraca z koordynatorami z
obszarów magazynowych, prowadzenie ewidencji, raportowanie,
przeprowadzanie inwentaryzacji towaru na magazynie, kontrola dat
przydatności towaru do spożycia, reprezentowanie firmy przed inspekcją
sanitarna, weterynaryjną itp.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: od 2250 zł brutto (do negocjacji)
Inne: możliwość nadgodzin

1

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl

16.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

1

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl
Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

16.02.2019
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20

Spedytor
OfPr/19/0043
MM

Ogrodnik
OfPr/19/0035
MM

Brygadzista
OfPr/19/0033
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: min. 6 miesięcy doświadczenia jako spedytor
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego w stopniu komunikatywnym
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prowadzenie taboru aut do 3,5 tony
(bus), pozyskiwanie ładunków na giełdzie, kontakt z kierowcami
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Ogrodowa 15, 62-740
Tuliszków
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: min. podstawowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 6-14 lub 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace ogrodnicze: grabienie, obcinka
drzew, koszenie trawy, gracowanie, pielęgnacja zieleni
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Browarna 11A, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: średnie
STAŻ PRACY: 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera – MS Office
(Word, Exel), umiejętności organizacyjne i samodzielne podejmowanie
decyzji, umiejętność współpracy z ludźmi, komunikatywność, otwartość na
wprowadzanie zmian
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 8-16, 14-22 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: kierowanie i nadzór nad prawidłowym
przebiegiem procesu uboju, organizowanie i koordynowanie pracy zespołu,
przestrzeganie czasu pracy pracowników, motywowanie i kontrola
efektywności pracy, odpowiedzialność za realizację zadań produkcyjnych
na powierzonym odcinku: terminowość i jakość, dbałość o stan techniczny i
sanitarny podległych maszyn, urządzeń i pomieszczeń, raportowanie i
analiza stanu realizacji zadań, odpowiedzialność za przestrzeganie
przepisów BHP, procedur i regulaminów obowiązujących w firmie
MIEJSCE WYKONYWAN0IA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
Inne: praca w dziale uboju

1

Gabi – Trans
Maciej Kalinowski
Ul. Ogrodowa 15
62-740 Tuliszków
Tel. 882 837 179, 518 505 490

15.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

4

PPHU „Aleks”
Sławomir Walczykowski
Ul. Browarna 11A
62-700 Turek
Tel. 697 369 609, 660 710 487

14.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

1

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl
Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

13.02.2019

21

22

Magazynier - Fakturzysta
OfPr/19/0032
JM

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej/nauczyciel
nauczania początkowego
OfPr/19/0031
JM

WYKSZTAŁCENIE: średnie
STAŻ PRACY: doświadczenie na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera – MS Office
(Word, Exel), rzetelność i odpowiedzialność, mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 8-16, 14-22 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wystawianie faktur dla realizowanych
dostaw towarów i usług, rozliczanie dokumentów magazynowych,
planowanie dostaw opakowań zwrotnych, wystawianie faktur i not
korygujących, poprawne prowadzanie oraz korygowanie faktur,
wprowadzanie faktur do systemu informatycznego oraz kontrola obiegu
dokumentacji handlowej, przygotowywanie raportów, a także sporządzanie
bieżącej wewnętrznej dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji
kroczącej, przyjmowanie komponentów na stan magazynowy, kompletacja
materiałów do wydania na produkcję, przygotowanie i obsługa wysyłek
wyrobów gotowych do klienta, sprawdzanie zgodności dostarczonych /
wydawanych towarów z zamówieniami, rozładunek i załadunek towarów,
kontrola bieżącego stanu magazynowego, dbałość o porządek w magazynie.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziane dodatkowe kursy i
szkolenia
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prowadzenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w żłobku
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Muchlińska 2, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2918,85 zł brutto

1

APT One Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl

16.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

1

Domowy Żłobek na Muchlinie,
Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia,
Przedszkole Muchlin - Agnieszka
Arent-Marczewska
ul. Muchlińska 2
62-700 Turek
Tel. 603 61 55 66
Wymagane CV oraz dokumenty
potwierdzające posiadane
wykształcenie, staż pracy, referencje
itp.
Wcześniejszy kontakt telefoniczny

13.02.2019

23

24

Samodzielny Księgowy
OfPr/19/0014
MM

Młodszy sprzedawca /kasjer –
praca w weekend
OfPr/19/0012
MM

WYKSZTAŁCENIE: wyższe kierunek rachunkowość lub podobne
STAŻ PRACY: doświadczenie na podobnym stanowisku
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość prawa podatkowego,
zasad rachunkowości oraz prawa bilansowego, znajomość wszystkich
zagadnień dotyczących prowadzenia pełnej księgowości, bardzo dobra
znajomość obsługi komputera w tym programów księgowych i Excel,
obsługa programu symfonia – kadry i płace, finanse i księgowość, bardzo
dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, odpowiedzialność,
skrupulatność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prowadzenie pełnej księgowości,
koordynowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi i podatkowymi
aspektami działalności firmy z zachowaniem zasad rachunkowości oraz
przepisów podatkowych, zapewnienie poprawności w programie
finansowo-księgowym, prowadzenie kadr, sporządzanie list płac, nadzór
nad terminowym spływem należności oraz kontrola kont rozrachunkowych,
przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur, kontrola
poprawności obiegu dokumentów w firmie, czynności związane z
administracją biurową i korespondencją
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Smolina 9, 62-720 Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: oczekujemy znajomości zasad
obsługi klienta, energicznej i przyjaznej osobowości, sumienności i
zaangażowania w wykonywaniu obowiązków.
ZMIANOWOŚĆ: trzy zmiany, 6-10, 12-16, 16-20, pt-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, 1/2 etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: dbanie o odpowiednią ekspozycję
towaru, zatowarowanie sklepu, przygotowywanie i umieszczanie
prawidłowych oznaczeń cenowych, dbanie o uprzejmą obsługę klienta,
dbanie o świeżość i jakość naszych produktów, szybka i staranna obsługa
klientów przy kasach, utrzymywanie czystości w toaletach dla klientów,
przygotowanie zwrotów towarów, zapewnienie regularnej i płynnej
odprawy kasowej.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska Szosa 9, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 1150 zł brutto

1

APT One Sp. z o.o.
Ul. M. Konopnickiej 18
35-211 Rzeszów
Tel. 511 704 081
e-mail: apt@aptone.pl

31.03.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy w celu ustalenia terminu
spotkania

Kaufland Polska Markety
Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław

2

Osoby zainteresowane ofertą pracy na
dane stanowisko proszone są o
28.02.2019
aplikowane poprzez stronę
internetową:
https://jobs.kaufland.com/Polska/job/T
urek-M%C5%82odszySprzedawcaKasjer-praca-w-weekend62-700/505159501/

25

Młodszy sprzedawca /kasjer
OfPr/19/0012
MM

26

Pracownik magazynu
OfPr/19/0009
JM

27

Recepcjonista/ka
OfPr/19/0003
MM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: oczekujemy znajomości zasad
obsługi klienta, energicznej i przyjaznej osobowości, sumienności i
zaangażowania w wykonywaniu obowiązków.
ZMIANOWOŚĆ: trzy zmiany,6-12, 12-16, 16-22, pn-nd (30 godzin
tygodniowo)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, 3/4 etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: dbanie o odpowiednią ekspozycję
towaru, zatowarowanie sklepu, przygotowywanie i umieszczanie
prawidłowych oznaczeń cenowych, dbanie o uprzejmą obsługę klienta,
dbanie o świeżość i jakość naszych produktów, szybka i staranna obsługa
klientów przy kasach, utrzymywanie czystości w toaletach dla klientów,
przygotowanie zwrotów towarów, zapewnienie regularnej i płynnej
odprawy kasowej.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska Szosa 9, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 1950 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. podstawowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace na magazynie wykonywane
zgodnie z poleceniami przełożonego, załadunek, rozładunek towarów,
proste prace fizyczne
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Piętno
WYNAGRODZENIE: 3040 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: podstawowa znajomość j. obcego
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany 7-19, 19-7, pn-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, pół etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przyjmowanie i potwierdzanie
rezerwacji telefonicznie i e-mail, rozliczanie pokoi hotelowych, serwowanie
śniadań klientom hotelu, wystawianie faktur, kontrolowanie czystości i
stanów minibarków w pokojach hotelowych, udzielanie gościom hotelu
ogólnych informacji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kaliska 14, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 1125 zł brutto

Kaufland Polska Markety
Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
2

5

1

Osoby zainteresowane ofertą pracy na
28.02.2019
dane stanowisko proszone są o
aplikowanie poprzez stronę
internetową:
https://jobs.kaufland.com/Polska/job/T
urek-M%C5%82odszySprzedawcaKasjer-62-700/508700101/

Oferta zamknięta

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„JIK” Iwona Krzyżan-Forlini
Ul. Chopina 9
62-800 Kalisz
Tel. 607 576 504
e-mail: jik.krzyzan@gmail.com
Wcześniejszy kontakt telefoniczny

15.02.2019

28.02.2019

28

Pomoc kuchenna
OfPr/19/0002
MM

29

Spawacz
OfPr/18/0823
JM

30

Operator maszyn CNC
OfPr/18/0823
JM

WYKSZTAŁCENIE: min. podstawowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany 9-16, 16-22, pn-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, pół etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: rozwożenie posiłków,
przygotowywanie pizzy, utrzymywanie czystości stanowiska pracy,
przygotowanie stanowiska pracy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kaliska 14, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 1125 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w spawaniu MAG,TIG
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość rysunku technicznego i
przyrządów pomiarowych
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt (40 godzin
tygodniowo)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: spawanie elementów metalowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska Szosa 60, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: od 2400 zł brutto (dla osoby bez doświadczenia),
od 2560 zł brutto (dla osoby z doświadczeniem na stanowisku spawacza)
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn CNC
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność obsługi i regulacji
maszyn CNC, znajomość rysunku technicznego, przyrządów pomiarowych i
narzędzi skrawających
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt (40 godzin
tygodniowo)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa tokarki i frezarki
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska Szosa 60, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: od 2400 zł brutto (dla osoby bez doświadczenia),
od 2560 zł brutto (dla osoby z doświadczeniem na stanowisku operatora
maszyn CNC)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„JIK” Iwona Krzyżan-Forlini
Ul. Chopina 9
62-800 Kalisz
Tel. 607 576 504
e-mail: jik.krzyzan@gmail.com

28.02.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny

3

Schade Stal Polska Sp. z o.o.
ul. Kolska Szosa 60
62-700 Turek
Tel. 63 289 87 34

28.02.2019

2

Schade Stal Polska Sp. z o.o.
ul. Kolska Szosa 60
62-700 Turek
Tel. 63 289 87 34

28.02.2019

OFERTY PRACY W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

1

2

Blacharz samochodowy
OfPr/19/0090
MM

Pracownik biurowy
OfPr/19/0087
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: min. 6 miesięcy na stanowisku blacharz lub mechanik
samochodowy
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: uprawnienia spawacza lub
uprawnienia czeladnicze,
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: naprawy blacharskie samochodów tj.
wymiany elementów karoserii, spawanie elementów wymagających
zamontowania w taki właśnie sposób
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Albertów 22b, 62-700 Turek
INNE: osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi, dla których zgodnie z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy
Rekrutacja na zwolnione miejsce pracy
WYKSZTAŁCENIE: min średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywna znajomość języka
angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pozyskiwanie ofert ładunków,
drukowanie, skanowanie dokumentów przewozowych
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Górna 19, 62-740 Wróblina
INNE: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których zgodnie z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy
Rekrutacja na zwolnione miejsce pracy

1

FHU Sali
Przemysław Salamon
Albertów 22b
62-700 Turek
Tel. 888 011 013

04.03.2019

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

1

Edko.Trans Edyta Kościelak
ul. Górna 19
Wróblina
62-740 Tuliszków
Tel. 668 22 22 97

04.03.2019

3

Psycholog transportu
OfPr/19/0036
MM

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie psychologia; studia
podyplomowe psychologia transportu
STAŻ PRACY: doświadczenie psychologiczne w ramach projektów
unijnych
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, dobra znajomość
języka angielskiego, wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań w zakresie psychologa transportu
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wykonywanie badań psychologicznych
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, opiniowanie, orzekanie o
braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów , prowadzenie konsultacji i
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pomoc psychologiczna
ofiarom i uczestnikom wypadków drogowych,
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Korytkowska 2, 62-700 Turek
INNE: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których zgodnie z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy
Rekrutacja na zwolnione miejsce pracy

1

Rodamed Sp. z o.o.
ul. Korytkowska 2,
62-700 Turek
Tel. 663 960 193

14.02.2019

OFERTY PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

1

Robotnik gospodarczy
OfPr/19/0064
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 7-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: porządkowanie terenów gminnych,
pielęgnowanie rabat i klombów, koszenie trawy, grzebanie liści, odśnieżanie,
sprzątanie placów i ulic
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren gminy Władysławów
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
INNE: kobiety do 30 roku życia zakwalifikowane do II profilu pomocy w
rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1265 ze
zm.).
Program realizowany będzie w dwóch etapach:
I etap - udział w szkoleniu "Kurs komputerowy przygotowujący do
egzaminu ECDL"
II etap - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpocznie się po
ukończeniu szkolenia i trwać będzie 9 miesięcy

Oferta zamknięta
1

02.03.2019

2

Kosmetyczka
OfPr/19/0077
JM

3

Pomoc kuchenna
OfPr/19/0059
MM

WYKSZTAŁCENIE: ukończona szkoła kosmetyczna lub ukończenie
kursów kosmetycznych
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 9-17 wt-sb
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wykonywanie klasycznego zabiegu
kosmetycznego, wykonywanie manicure, pedicure z pielęgnacją,
przedłużanie paznokci, farbowanie brwi, rzęs oraz ich regulacja
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Międzylesie 53A, 62-710
Władysławów
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto + premia
INNE: kobiety do 30 roku życia zakwalifikowane do II profilu pomocy w
rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1265 ze
zm.).
Program realizowany będzie w dwóch etapach:
I etap - udział w szkoleniu "Kurs komputerowy przygotowujący do
egzaminu ECDL"
II etap - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpocznie się po
ukończeniu szkolenia i trwać będzie 9 miesięcy
WYKSZTAŁCENIE: mile widziany kierunek gastronomiczny
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 11-19, pn-nd (40 godzin tygodniowo)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pomoc w przygotowaniu posiłków dla
mieszkańców, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni, zmywanie
naczyń stołowych i kuchennych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Skęczniew 58
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
INNE: kobiety do 30 roku życia zakwalifikowane do II profilu pomocy w
rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1265 ze
zm.).
Program realizowany będzie w dwóch etapach:
I etap - udział w szkoleniu "Kurs komputerowy przygotowujący do
egzaminu ECDL"
II etap - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpocznie się po
ukończeniu szkolenia i trwać będzie 9 miesięcy

2

Firma Handlowa „ELIZABET”
Ogorzelczyn 19
62-740 Tuliszków
Tel. 63 280 39 43

02.03.2019

1

Dom Pomocy Społecznej w
Skęczniewie
Skęczniew 58
62-730 Dobra
Tel. 63 279 44 71

24.02.2019

4

Doradca bankowy
OfPr/19/0060
JM

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: podstawowa znajomość języka
angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16 pn-pt,
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wpłaty, wypłaty, realizacja przelewów,
otwieranie rachunków, udzielanie informacji o produktach bankowych,
udzielanie pożyczek
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: pl. Wolności 1, 62-740 Tuliszków
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
INNE: kobiety bezrobotne do 30 roku życia, dla których zgodnie z
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy

1

PHU DANIKO
Danuta Pawlak
pl. Wolności 1
62-740 Tuliszków
tel. 604 07 07 99

23.02.2019

Program realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – udział w szkoleniu „Kurs komputerowy przygotowujący do
egzaminu ECDL”
II etap – zatrudnienie

OFERTY PRACY W RAMACH REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA
WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH
BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

1

Robotnik budowlany
OfPr/19/0115
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 7-15
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: praca na budowie, murowanie ścian,
tynkowanie, gipsowanie, malowanie
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren powiatu
INNE: osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy
Rekrutacja na zwolnione miejsce pracy

1

Usługi Remontowo – Budowlane
“REM - BUD” Maciej Kotoński
ul. Konińska 40
62-710 Wyszyna
Tel. 889 103 550
Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu umówienia terminu spotkania.

28.02.2019

2

WYKSZTAŁCENIE: wyższe pedagogiczne
STAŻ PRACY: mile widziany
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 7-15
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
Opiekunka dziecięca w żłobku CHARAKTERYSTYKA PRACY: realizacja zadań wychowawczoopiekuńczych w grupie dzieci do 3 lat
OfPr/19/0081
WYNAGRODZENIE: 2250 zł brutto
JM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Mickiewicza 3, 62-700 Turek
INNE: osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149) został utworzony II profil pomocy
Rekrutacja na zwolnione miejsce pracy

1

Anita Dzieciatkowska-Pieścik
Ul. 3 maja 8
62-700 Turek
Tel. 605 904 907, 608 661 253

02.03.2019

OFERTY STAŻU W RAMACH PROGRAMU POWER

1

Pracownik biurowy
OfPr/19/0113
JP

2

Fryzjer
OfPr/19/0112
JP

3

Pracownik biurowy
OfPr/19/0096
MW

WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość obsługi Word, Excel
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-14, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zapoznanie się obiegiem dokumentów
obsługa urządzeń biurowych, rejestracja pacjentów, ewidencjonowanie wizyt
wykonywanie innych zadań administracyjnych zgodnych ze stanowiskiem
pracy, dbanie o porządek na stanowisku pracy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warenka 23, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: bezrobotni
długotrwale
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe kierunek: fryzjerstwo
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność, kreatywność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, wt-sb
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przestrzeganie przepisów bhp i higieny
pracy oraz ochrony środowiska w zakładzie fryzjerskim, diagnozowanie
stanu włosów i skóry, mycie włosów i skóry, dobieranie fryzur do kształtu
głowy i cech indywidualnych klienta, dobieranie kolorystyki i metody
strzyżenia, przygotowanie klienta do strzyżenia włosów, zapoznanie z
zasadami rozjaśniania odbarwiania, barwienia włosów, układanie fryzur
zapoznanie ze strukturą organizacyjno-prawną zakładu fryzjerskiego w
którym odbywa się staż
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. M. Skłodowskiej-Curie 16,
62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: bezrobotni
długotrwale
WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: min. dobra znajomość języka
angielskiego albo niemieckiego, obsługa komputera i podstawowych
programów, komunikatywność, praca w grupie
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pozyskiwanie nowych kontrahentów
dla firmy, praca z programem do faktur, wykonywanie telefonów w sprawie
płatności, obsługa urządzeń biurowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 10, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: bezrobotni
niepełnosprawni

1

Praktyka Lekarza Rodzinnego i
Pediatry
Marek Ćwikliński
ul. Puławskiego 9
62-700 Turek

25.02.2019

1

Salon Fryzjerski „Asia”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16
62-700 Turek

25.02.2019

1

AHT Giltrans
Adrian Gil
Długa Wieś 24a
62-730 Dobra

25.02.2019

4

5

6

WYKSZTAŁCENIE: wyższe pedagogiczne
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość języka
angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: opieka dzienna nad dzieckiem do lat 3
pomoc w karmieniu dzieci, planowanie, organizowanie i prowadzenie
Opiekunka w żłobku
różnorodnych zabaw, wykonywanie zbiegów higienicznych, pielęgnacyjnych
OfPr/19/0106
i opiekuńczych, współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
MW
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Zaremby 16, 62-740
Tuliszków
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kasy fiskalnej, dbanie o
czystość w miejscu pracy, obsługa klienta, informowanie nabywcy o
walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze
Sprzedawca
produktów, przyjmowanie i układanie towaru, metkowanie i wycena towaru
OfPr/19/0102
przestrzeganie zasad bhp i p.poż
MW
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska 27, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: wyższe (kierunek: pedagogika przedszkolna,
pedagogika wczesnoszkolna)
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność planowania i
organizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych z małymi dziećmi,
zaspakajania potrzeb biologicznych dzieci, zaspakajania potrzeb
najmłodszych, komunikatywna znajomość języka angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: opieka nad dziećmi od 7 lat;
Opiekunka dziecięca w żłobku zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zaspokajanie potrzeb dzieci i
ich usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju dzieci, doskonalenie
OfPr/19/0107
sprawności manualnej i motorycznej dziecka, zgłaszanie niepokojących
SS
objawów u dzieci, pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na
świeżym powietrzu, dbanie o czystość otoczenia dzieci i pomieszczeń,
pomoc przy karmieniu dzieci, pomoc przy ubieraniu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Mickiewicza 3, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2

1

SMERFOWA KRAINA
Natalia Wolińska
ul. Zaremby 16
62-740 Tuliszków

25.02.2019

1

ZEBRA Sklep Odzieżowy
Wojciech Knera
ul. Kolska 27
62-700 Turek

25.02.2019

1

Agnieszka Stasiak „Kappa”
Ul. Mickiewicza 3
62-700 Turek

25.02.2019

7

Pracownik biurowy
OfPr/19/0108
SS

8

Pomocnik stolarza
OfPr/19/0094
MŚ

9

Agent ubezpieczeniowy
OfPr/19/0097
JP

WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność, umiejętność
pracy w grupie
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa programu do faktur,
pozyskiwanie nowych kontrahentów, obsługa urządzeń biurowych
utrzymywanie czystości na stanowisku, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż
zapoznanie się ze specyfikacją pracy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 10, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 6-14, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: montaż karmników, impregnacja
drewna, pomoc przy wyrobie nóg do mebli, szlifowanie, załadunek
elementów drewnianych, przestrzeganie zasad BHP
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Miłaczewskie Młyny 17, 62-709
Malanów
INNE: mężczyźni w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni z ustalonym II
profilem pomocy, które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w
szczególności: długotrwale bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zapoznanie się ze specyfiką pracy na
stanowisku agenta ubezpieczeniowego, nauka obsługi towarzystw
ubezpieczeniowych, nauka sporządzania polis ubezpieczeniowych, sprzedaż
produktów ubezpieczeniowych, archiwizacja dokumentów
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2

1

1

1

AHT Giltrans
Karol Gil
Długa Wieś 24A
62-730 Dobra

ZPHU Sęko
Adrian Sęk
Miłaczewskie Młyny 17
62-709 Malanów

Ubezpieczenia Buchelt
ul. Kolska Szosa 3
62-700 Turek

25.02.2019

25.02.2019

25.02.2019

10

Sprzedawca
OfPr/19/0092
MS

11

Sprzedawca
OfPr/19/0088
JM

12

Sprzedawca
OfPr/19/0084
MM

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe, średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana obsługa komputera i
kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kasy fiskalnej, utrzymywanie
porządku w miejscu pracy, obsługa klienta, przyjmowanie i układanie towaru
nauka inkasowania należności za sprzedany produkt
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. 3 Maja 1, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: średnie mile widziane handlowe
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana obsługa komputera i
kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kasy fiskalnej, obsługa
urządzeń biurowych, obsługa komputera, sprzedaż szkolnych podręczników,
art. szkolnych i biurowych, uzupełnianie braków towarowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 2, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzedaż wyrobów ze srebra, złota,
galanterii, organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie towaru, inkasowanie
należności, obsługa kasy fiskalnej, przestrzeganie zasad BHP i P.POŻ
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kolska 15, 62-700 Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2

1

FHU DARIA
Krzysztof Jesiołowski
ul. 3 Maja 1
62-700 Turek

25.02.2019

1

KSERO-DRUK Art. Szkolne i
Spożywcze
Ilona Rosiakowska
Ciemień 62
62-704 Kawęczyn

25.02.2019

1

Sklep Jubilersko-Upominkowy i
Galanteria Jan Szczeciński
Ul. Kolska 15
62-700 Turek

25.02.2019

13

14

15

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe, średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7.30-15.30, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: otwieranie i zamykanie drzwi oraz
pomoc przy wsiadaniu do autobusu, liczenie każdego dnia ilości dzieci,
Opiekun dzieci i młodzieży w
zwracanie uwagi by dzieci młodsze zajmowały miejsca środkowe autobusu,
trakcie przewozu do i ze szkoły
pomoc w pracach administracyjnych
OfPr/19/0085
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
MM
teren Gminy Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe, średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana obsługa kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-14 pn, śr, czw, 8-15, wt, pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzedaż bielizny, obuwia oraz odzieży,
obsługa kasy fiskalnej, wykładanie oraz spakowanie towaru po zakończonej
pracy, inkasowanie za sprzedany towar, pomoc przy przyjęciu towaru i
Sprzedawca
inwenturze, dbałość o powierzony towar
OfPr/19/0086
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Legionów Polskich 2, 62-700
JM
Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności: długotrwale
bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe, średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16 lub 9-17, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: dostarczanie towarów do klienta,
przygotowanie towaru do dostarczenia, dbanie o czystość magazynu,
przyjmowanie towaru do magazynu, rozmieszczanie materiałów przyjętych
Magazynier
na stan magazynu, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu
OfPr/19/0025
programów komputerowych, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
MŚ
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Sportowa 2, 62-700 Turek
INNE: mężczyźni w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni z ustalonym II
profilem pomocy, które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w
szczególności: długotrwale bezrobotni2

2

Urząd Gminy Turek
Ul Ogrodowa 4
62-700 Turek

25.02.2019

1

„KARO” Katarzyna Szymczak
Os. Wyzwolenia 23/8
62-700 Turek

25.02.2019

1

Centrum Dachowe Anmar
Marcin Sobczyk
Ul. Zdrojki Lewe 37
62-700 Turek

28.02.2019

16

Pomoc stolarza
OfPr/19/0028
AB

17

Magister fizjoterapii
OfPr/19/0020
JP

18

Spedytor
OfPr/19/0027
MW

WYKSZTAŁCENIE: zasadnicze zawodowe
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16 pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przygotowanie narzędzi do pracy,
posługiwanie się elektronarzędziami, pomoc w składaniu mebli,
organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż, dbanie o porządek na
stanowisku pracy, obrabianie i sklejanie mebli
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Zdrojki Prawe 55, 62-700
Turek
INNE: mężczyźni w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni z ustalonym II
profilem pomocy, które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w
szczególności: długotrwale bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: wyższe magister fizjoterapii
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność w zawodzie
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16 lub 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa aparatów do fizjoterapii,
prowadzenie dokumentacji medycznej, przestrzeganie zasad bhp i p.poż,
wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, wykonywanie masaży,
wykonywanie kinezyterapii - ćwiczenia z pacjentami w rożnych
dysfunkcjach narządu ruchu.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kowale Pańskie - Kolonia 58a,
62-704 Kawęczyn, ul. Dekerta 3, 62-730 Dobra, wizyty domowe w powiecie
tureckim
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności:
długotrwale bezrobotni2
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywna znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zapoznanie praktyczne z programami
komputerowymi w zakresie obsługi transportu krajowego i
międzynarodowego, zarządzanie taborem własnym i obcym, kontrola
dostaw, pozyskiwanie i nawiązywanie współpracy z klientami,
przygotowanie z zakresu formułowania zleceń transportowych zgodnie z
konwencją CMR, obsługa urządzeń biurowych, przestrzeganie przepisów
bhp i p.poż, utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: pl. Wolności 1, 62-740 Tuliszków
INNE: mężczyźni w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy, które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w
szczególności: długotrwale bezrobotni2
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Usługi Stolarskie „STOLSEB”
OS. Wyzwolenia 3/142
62-700 Turek

28.02.2019

1

Centrum Rehabilitacji „Ani-Med”
Anna Górska
Kowale Pańskie – Kolonia 58a
62-704 Kawęczyn

28.02.2019

1

P.H.U. AUTOGUM M&M S.C.
pl. Wolności 1
62-740 Tuliszków

28.02.2019
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1Osoba

Sprzątaczka
OfPr/19/0024
AB

WYKSZTAŁCENIE: min. podstawowe
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 7-15, 12-20, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzątanie pomieszczeń biurowych i
innych należących do szkoły, utrzymanie w czystości pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych oraz toalet z umywalkami, zamiatanie i mycie
korytarzy, mycie okien, sprzątanie hali sportowej maszyną, pilnowanie
porządku przed budynkiem szkoły, obsługa i dbanie o narzędzia do
wykonywania zadań, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 3B, 62-700
Turek
INNE: kobiety w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
które należą do osób z kategorii NEET1, w tym w szczególności:
długotrwale bezrobotni2

1

Zespół Szkół Technicznych
Ul. Milewskiego 3B
62-700 Turek

28.02.2018

z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie
oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich
4 tygodni).
2Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.
3 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 osobami o niskich kwalifikacjach są osoby posiadające
wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie.
Poziom 1 - Szkoła podstawowa,
Poziom 2A - Gimnazjum,
Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające,
Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa

